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1 Vzdanie sa 
 

Článok 57 nariadenia o OZEÚ 
Článok 15 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 

1.1 Všeobecné zásady 
 
Kedykoľvek po zápise sa majiteľ ochrannej známky Európskej únie môže tejto známky 
vzdať pre niektoré alebo všetky tovary a služby. Vzdanie sa musí byť písomne 
oznámené úradu. (Viac informácií o späťvzatí prihlášok OZEÚ, teda pred ich zápisom, 
sa nachádza v usmerneniach, časť B Prieskum, oddiel 1 Konanie, bod 5.1.) 
 
 

1.2 Právna účinnosť 
 

Článok 57 ods. 2 nariadenia o OZEÚ 
Článok 15 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Vzdania sa nadobúdajú právnu účinnosť k dátumu ich zápisu do registra OZEÚ. 
Zapísanie vzdania sa môže byť počas prebiehajúceho konania (pozri bod 1.4 nižšie) 
pozastavené. 
 
Práva majiteľa na zapísanú OZEÚ, ako aj práva držiteľov licencie a všetkých ostatných 
majiteľov práv k známke zaniknú s účinnosťou ex nunc k dátumu zápisu vzdania sa do 
registra OZEÚ. Vzdanie sa preto nemá retroaktívny účinok. 
 
Vzdanie sa má procesné a vecné účinky. 
 
Z procesného hľadiska platí, že ak sa vzdanie sa zapíše do registra OZEÚ, OZEÚ 
prestáva existovať a všetky konania (s výnimkou konania o neplatnosť alebo 
o zrušenie) týkajúce sa známky na úrade sa skončia. 
 
Vecné účinky vzdania sa voči tretím stranám znamenajú, že majiteľ OZEÚ sa vzdáva 
všetkých práv vyplývajúcich z jeho známky v budúcnosti. 
 
Majiteľ OZEÚ je viazaný vyhlásením o vzdaní sa počas konania o zápise za 
predpokladu, že existujú tieto okolnosti: 
 
a) Úradu nebude v deň doručenia vyhlásenia o vzdaní sa doručené vyhlásenie o 

jeho zrušení. To znamená, že ak sú vyhlásenia o vzdaní sa a oznámenie 
o zrušení tohto vyhlásenia doručené úradu v rovnaký deň (bez ohľadu na hodinu 
a minútu ich doručenia), navzájom sa anulujú. Ak vyhlásenie nadobudne 
účinnosť, už sa nedá zrušiť. 

 
b) Vyhlásenie spĺňa všetky formálne požiadavky, najmä tie, ktoré sú uvedené 

v nasledujúcom bode 1.3.7. 
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1.3 Formálne požiadavky 
 

1.3.1 Forma a jazyk 
 

Článok 146 ods. 2 a 6 nariadenia o OZEÚ 
Článok 65 delegovaného nariadenia o OZEÚ 
Článok 24 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 
Rozhodnutie predsedu úradu č. EX-11-3 z 18. apríla 2011 (Decision No EX-11-3 of the 
President of the Office of 18/04/2011) 

 
Majiteľ musí o vzdaní sa úrad informovať písomne. Uplatňujú sa všeobecné pravidlá 
komunikácie s úradom (pozri usmernenia, časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 1 
Komunikačné prostriedky, lehoty). 
 
Vyhlásenie o vzdaní sa musí byť predložené písomne v jednom z piatich jazykov 
úradu, t. j. v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom alebo španielskom. 
 
Ak sa však vyhlásenie o vzdaní sa podáva použitím formulára poskytnutého úradom 
podľa článku 65 delegovaného nariadenia o OZEÚ, takýto formulár sa v súlade 
s článkom 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ môže používať v ktoromkoľvek z úradných 
jazykov Európskej únie za predpokladu, že textové prvky formulára budú vyplnené 
v jednom z jazykov úradu. 
 
Vyhlásenie o vzdaní sa je neplatné, ak obsahuje podmienky alebo časové 
obmedzenia. Napríklad sa nesmie urobiť pod podmienkou, že úrad prijme konkrétne 
rozhodnutie alebo že v konaní inter partes druhý účastník urobí isté procesné 
vyhlásenie. Okrem toho sa počas konania o zrušenie nemožno známky (čiastočne) 
vzdať pod podmienkou, že žiadateľ o zrušenie vezme svoj návrh na zrušenie späť. 
Tým sa však nevylučuje možnosť dohody medzi účastníkmi ani to nebráni žiadnemu z 
účastníkov žiadať o následné opatrenia (napríklad vzdanie sa ochrannej známky 
a späťvzatie návrhu na výmaz) v rovnakom oznámení určenom úradu. 
 
 

1.3.2 Poplatky 
 
Na vyhlásenie o vzdaní sa sa nevzťahujú žiadne poplatky. 
 
 

1.3.3 Potrebné náležitosti 
 

Článok 15 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Vyhlásenie o vzdaní sa musí obsahovať náležitosti uvedené v článku 15 
vykonávacieho nariadenia o OZEÚ. Sú to: 
 

 číslo zápisu OZEÚ, 
 

 meno a adresa majiteľa OZEÚ alebo identifikačné číslo majiteľa pridelené 
úradom spolu s menom majiteľa, 

 

 v prípade, že vzdanie sa zahŕňa len určité tovary a služby, pre ktoré je známka 
zapísaná, buď tovary a služby, pre ktoré je vyhlásené vzdanie sa, alebo uvedenie 
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tovarov a služieb, pre ktoré má známka ostať zapísaná, alebo oboje (pozri bod 
1.3.4 nižšie). 

 
 

1.3.4 Čiastočné vzdanie sa 
 
OZEÚ sa možno vzdať aj sčasti, teda pre niektoré tovary a služby, pre ktoré je 
zapísaná. Čiastočné vzdanie sa nadobúda účinnosť len k dátumu zápisu v registri 
OZEÚ. 
 
Na prijatie čiastočného vzdania sa musia byť splnené dve podmienky súvisiace 
s tovarmi a službami, a to: 
 
a) nové znenie nesmie predstavovať rozšírenie zoznamu tovarov a služieb, 
 
b) čiastočné vzdanie sa musí predstavovať platný opis tovarov a služieb. 
 
Ďalšie podrobnosti prípustných obmedzení a postupy týkajúce sa vyhlásenia 
uvedeného v článku 33 ods. 8 nariadenia o OZEÚ sa nachádzajú v usmerneniach: 
časť B Prieskum, oddiel 3 Triedenie. 
 
 

1.3.5 Podpis 
 
S výnimkou prípadu, ak článok 63 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia o OZEÚ 
umožňuje inak, musí byť vyhlásenie o vzdaní sa podpísané majiteľom OZEÚ alebo 
jeho riadne vymenovaným zástupcom. 
 
 

1.3.6 Zastupovanie 
 

Článok 119 ods. 2 a článok 120 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 

 
Uplatňujú sa všeobecné pravidlá (pozri usmernenia, časť A Všeobecné pravidlá, 
oddiel 5 Oprávnené zastupovanie). 
 
 

1.3.7 Požiadavky v prípade zápisu licencie alebo iného práva na OZEÚ 
 
Vzdanie sa nemôže byť zapísané, ak majú tretie osoby zapísané práva na OZEÚ (ako 
sú držitelia licencií, záložní veritelia atď.) bez toho, aby boli najprv splnené určité ďalšie 
požiadavky. 
 
V prípade, že je v registri OZEÚ zapísaná licencia alebo iné právo k OZEÚ, uplatňujú 
sa tieto ďalšie požiadavky: 
 
a) Majiteľ OZEÚ musí predložiť dostatočný dôkaz o tom, že o svojom zámere vzdať 

sa informoval držiteľa licencie, záložného veriteľa atď. 
 

Ak majiteľ preukáže úradu, že držiteľ licencie, záložný veriteľ atď. poskytol svoj 
súhlas so vzdaním sa, vzdanie sa bude zapísané po doručení oznámenia. 
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Ak majiteľ OZEÚ predloží len dôkaz o tom, že informoval držiteľa 
licencie/záložného veriteľa o svojom zámere vzdať sa, úrad informuje majiteľa 
o tom, že vzdanie sa bude zapísané tri mesiace po dátume, keď bol dôkaz 
doručený úradu (článok 57 ods. 3 nariadenia o OZEÚ). 

 
Úrad bude za dostatočný dôkaz považovať kópiu oznámenia majiteľa 
adresovaného držiteľovi licencie/záložnému veriteľovi. To isté platí v prípade 
písomného vyhlásenia podpísaného držiteľom licencie/záložným veriteľom, o 
tom, že bol informovaný. Čestné vyhlásenie majiteľa nie je potrebné. Pojem 
„preukázať“ v článku 57 ods. 3 nariadenia o OZEÚ neznamená absolútnu istotu, 
ale primeranú pravdepodobnosť, ako to vyplýva z iných jazykových verzií 
nariadení (článok 57 ods. 3 nariadenia o OZEÚ: talianska verzia: dimostra, 
nemecká verzia: glaubhaft macht). Dokumenty môžu byť v ktoromkoľvek 
z 23 úradných jazykov Európskej únie. Úrad však môže požadovať preklad do 
jazyka zvoleného pre vyhlásenie o vzdaní sa alebo podľa výberu osoby, ktorá 
predkladá vyhlásenie, do ktoréhokoľvek z piatich jazykov úradu. 

 
Ak dôkaz nebol predložený alebo je nedostatočný, úrad požiada o jeho 
predloženie do 2 mesiacov. 

 
b) Ak je v registri OZEÚ zapísaná exekúcia, vyhlásenie o vzdaní sa musí byť 

doložené vyhlásením o súhlase so vzdaním sa podpísaným orgánom 
zodpovedným za exekúciu (pozri usmernenia, časť E Operácie registra, oddiel 3 
Ochranné známky Európskej únie a zapísané dizajny Spoločenstva ako 
predmety vlastníctva, kapitola 2 Licencie, vecné práva, exekúcie, insolvenčné 
konania alebo podobné konania). 

 
c) Ak je v registri OZEÚ zapísané insolvenčné alebo podobné konanie, o vyhlásenie 

o vzdaní sa musí požiadať likvidátor (pozri usmernenia, časť E Operácie registra, 
oddiel 3 Ochranné známky Európskej únie a zapísané dizajny Spoločenstva ako 
predmety vlastníctva, kapitola 2 Licencie, vecné práva, exekúcie, insolvenčné 
konania alebo podobné konania). 

 
 

1.4 Preskúmanie 
 

Článok 57 ods. 2 nariadenia o OZEÚ 
Článok 17 ods. 4, 5 a 6 delegovaného nariadenia o OZEÚ 

 
Príslušnosť 
 
Keď sa vzdanie sa (alebo čiastočné vzdanie sa) vyhlási počas prebiehajúceho konania 
o zrušenie alebo o vyhlásenie neplatnosti vo veci platnosti OZEÚ, ktorej majiteľ sa jej 
vzdáva, úrad pozastaví zápis vzdania sa a vyzve žiadateľa o výmaz, aby uviedol, či si 
želá pokračovať v konaní. Podrobnosti týkajúce sa zaobchádzania so vzdaniami sa 
prijatými počas otvoreného konania o výmaz nájdete v usmerneniach, časť D Výmaz, 
oddiel 1 Konanie o výmaz, bod 4.3. 
 
Ak je OZEÚ predmetom nevyriešenej veci pred Všeobecným súdom alebo Súdnym 
dvorom, vzdanie sa musí byť podané na úrade (nie pred Všeobecným súdom alebo 
Súdnym dvorom). Úrad následne informuje Všeobecný súd alebo Súdny dvor o tom, či 
považuje vzdanie sa za prípustné a platné. Konanie o vzdaní sa však bude 
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pozastavené, až kým Všeobecný súd alebo Súdny dvor nevynesie právoplatné 
rozhodnutie v danej veci (16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256). 
 
 

2 Úprava ochrannej známky 
 

2.1 Všeobecné zásady 
 

Článok 54 nariadenia o OZEÚ 
Článok 10 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
V tomto oddiele usmernení a v uvedených ustanoveniach sú opísané výhradne úpravy 
OZEÚ, o ktoré požiada z vlastného rozhodnutia sám majiteľ. 
 
Medzi úpravou prihlášky OZEÚ a úpravou zapísanej OZEÚ je rozdiel. Úprava prihlášky 
OZEÚ sa riadi článkom 49 nariadenia o OZEÚ a článkom 11 delegovaného nariadenia 
o OZEÚ. Úprava zapísanej OZEÚ sa riadi článkom 54 nariadenia o OZEÚ 
a článkom 10 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ (viac informácií o úpravách prihlášky 
OZEÚ sa nachádza v usmerneniach, časť B Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti). 
 
Tento oddiel sa nevzťahuje na opravy zrejmých chýb úradu v jeho publikáciách alebo 
v registri OZEÚ; tieto opravy sa vykonávajú ex officio alebo na žiadosť majiteľa podľa 
článku 44 ods. 3 a článku  102 nariadenia o OZEÚ (viac informácií sa nachádza 
v usmerneniach, časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 6 Zrušenie rozhodnutí, výmaz 
zápisov v registri a oprava chýb). 
 
Úpravou známky sa umožňuje zmena vyobrazenia známky za predpokladu, že sa táto 
úprava týka mena a/alebo adresy majiteľa a podstatným spôsobom neovplyvní identitu 
ochrannej známky v podobe, v ktorej bola pôvodne zapísaná. 
 
Nariadenia neobsahujú možnosť úpravy iných prvkov zápisu OZEÚ. 
 
 

2.2 Formálne požiadavky 
 

2.2.1 Forma a jazyk 
 

Článok 54 a článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 

 
Žiadosť o úpravu známky, t. j. vyobrazenia známky, musí byť podaná písomne 
v jednom z piatich jazykov úradu, konkrétne v angličtine, francúzštine, nemčine, 
taliančine alebo španielčine. 
 
Ak sa však žiadosť o zápis úpravy známky podáva použitím formulára poskytnutého 
úradom podľa článku 65 delegovaného nariadenia o OZEÚ, takýto formulár sa v súlade 
s článkom 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ môže používať v ktoromkoľvek z úradných 
jazykov Európskej únie za predpokladu, že textové prvky formulára budú vyplnené 
v jednom z jazykov úradu. 
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2.2.2 Poplatky 
 

Článok 54 ods. 4 nariadenia o OZEÚ a bod 28 prílohy I A k nariadeniu o OZEÚ 

 
Žiadosť o úpravu známky sa nepovažuje za podanú, pokiaľ nebol zaplatený poplatok. 
Výška poplatku je 200 EUR (pozri usmernenia, časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 3 
Úhrada poplatkov, trov a sadzieb). 
 
 

2.2.3 Povinné informácie 
 

Článok 54 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 
Článok 10 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Žiadosť o úpravu musí obsahovať: 
 

 číslo zápisu OZEÚ, 
 

 meno a adresu majiteľa OZEÚ v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) 
vykonávacieho nariadenia o OZEÚ alebo identifikačné číslo majiteľa pridelené 
úradom spolu s menom majiteľa, 

 

 označenie prvku vo vyobrazení známky, ktorý sa má upraviť, a upravenú verziu 
daného prvku, 

 

 vyobrazenie známky po úprave, ktoré spĺňa formálne požiadavky stanovené 
v článku 3 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ. 

 
 

2.3 Vecné podmienky úpravy 
 
V článku 54 ods. 2 nariadenia o OZEÚ sa umožňuje úprava vyobrazenia známky len 
za veľmi obmedzených podmienok, a to len ak: 
 

 OZEÚ obsahuje meno a/alebo adresu majiteľa OZEÚ, a 
 

 ide o prvky, o ktorých úpravu sa žiada, a 
 

 navrhovaná úprava podstatne neovplyvní identitu pôvodne zapísanej ochrannej 
známky. 

 
Platia prísne pravidlá: ak je meno alebo adresa majiteľa súčasťou prvkov známky 
s rozlišovacou spôsobilosťou, napríklad časťou slovnej známky, úprava je v zásade 
vylúčená, keďže by bola podstatne ovplyvnená identita známky. Známka sa môže 
upraviť len v prípade, ak sa meno alebo adresa majiteľa OZEÚ objavuje na obrazovej 
známke, napríklad na štítku fľaše ako druhotný prvok malými písmenami. Tieto prvky 
by sa bežne nezohľadňovali pri určovaní rozsahu ochrany alebo splnení požiadavky na 
používanie. Účelom článku 54 ods. 2 nariadenia o OZEÚ je jasne vylúčiť každú úpravu 
zapísanej OZEÚ, ktorá by mohla ovplyvniť jej rozsah ochrany alebo posúdenia 
požiadavky použitia, aby sa zamedzilo ovplyvneniu práv tretích strán. 
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Nesmie sa upraviť žiaden iný prvok známky, aj keby išlo len o druhotný prvok malými 
písmenami opisnej povahy, ako napríklad uvedenie percentuálneho podielu alkoholu 
na štítku fľaše vína. 
 
Okrem toho sa v článku 54 ods. 2 nariadenia o OZEÚ neumožňuje úprava zoznamu 
tovarov a služieb (09/07/2008, R 585/2008-2, SAGA, § 16). Po zápise je jediným 
spôsobom zmeny zoznamu tovarov a služieb spôsob čiastočného vzdania sa podľa 
článku 57 nariadenia o OZEÚ (pozri bod 1.3.4 vyššie). 
 
 

2.3.1 Príklady prípustných úprav 
 

Pôvodne zapísaná známka Navrhovaná úprava 

OZEÚ č. 7 389 687 

 

 

 

OZEÚ č. 4 988 556 
 

 

 
 

 

 
 

2.3.2 Príklady neprípustných úprav 
 

Pôvodne zapísaná známka Navrhovaná úprava 

OZEÚ č. 11 058 823 
 

ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT 
TECHNOLOGY’ 

 

 
 

ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT 
TECHNOLOGY 

 

OZEÚ č. 9 755 307 
 

MINADI MINADI Occhiali 
 

 
 

MINADI 
 

OZEÚ č. 10 009 595 

 
CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE 

 

 
 

CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE 
 

OZEÚ č. 9 436 072 

 
SLITONE ULTRA 

 

 
 

SLITONEULTRA 
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Pôvodne zapísaná známka Navrhovaná úprava 

OZEÚ č. 2 701 845 
 

 
 

 
 

 
 

OZEÚ č. 3 115 532 
 

 
 

 
 

 
 

OZEÚ č. 7 087 943 
 

 
 

 
 

 
 

OZEÚ č. 8 588 329 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 Zverejnenie 
 
V prípade, že je úprava zápisu povolená, bude táto úprava zapísaná a zverejnená. 
Zverejnenie bude obsahovať vyobrazenie OZEÚ v upravenej podobe. 
 
Do troch mesiacov od zverejnenia úpravy (článok 54 ods. 5 nariadenia o OZEÚ) môžu 
tretie strany, ktorých práva môžu byť ovplyvnené úpravou, napadnúť jej zápis. Na účel 
tohto konania sa primerane uplatňujú ustanovenia o námietkovom konaní. 
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3 Zmena mena alebo adresy 
 

Články 55, 111 a článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 
Článok 12 písm. a), b) a c) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Registrované ochranné známky Európskej únie (OZEÚ) aj prihlášky OZEÚ môžu 
podliehať zmenám mena a adresy. Pokiaľ sa nestanovuje inak, postupy platné pre 
OZEÚ sa vzťahujú aj na prihlášky OZEÚ. 
 
Je možné zmeniť meno, adresu alebo štátnu príslušnosť majiteľa zapísanej OZEÚ 
alebo jeho zástupcu. Prihláška na zápis zmeny musí byť predložená v jednom z piatich 
jazykov úradu, t. j. v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom alebo 
španielskom. Úprava sa zaznamená v registri OZEÚ a zverejní. 
 
Podľa článku 12 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ sa môže meno vrátane označenia 
právnej formy a adresa majiteľa alebo zástupcu zmeniť bez obmedzenia za 
predpokladu, že: 
 

 pokiaľ ide o meno majiteľa, zmena nie je následkom prevodu, 

 pokiaľ ide o meno zástupcu, nejde o nahradenie jedného zástupcu iným. 
 
Podľa článku 111 ods. 3 písm. a) nariadenia o OZEÚ sa môže zmeniť alebo pridať aj 
uvedenie štátnej príslušnosti alebo štátu, v ktorom bola právnická osoba založená, za 
predpokladu, že to nie je následkom prevodu. 
 
Zmena mena majiteľa v zmysle článku 12 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ je 
zmenou, ktorá nemá vplyv na vlastníctvo, zatiaľ čo prevod je zmenou z jedného 
majiteľa na iného. V prípade pochybností o tom, či zmena patrí do rozsahu pôsobnosti 
článku 20 nariadenia o OZEÚ, podrobnosti o platných postupoch sa nachádzajú 
v usmerneniach, časť E Operácie registra, oddiel 3 Ochranné známky EÚ a zapísané 
dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva, kapitola 1 Prevod. 
 
Podobne aj zmena mena zástupcu v zmysle článku 55 ods. 4 nariadenia o OZEÚ 
a článku 12 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ je obmedzená na zmenu, ktorá nemá 
vplyv na identitu určeného zástupcu, napríklad ak sa mení meno v dôsledku sobáša. 
Článok 55 ods. 4 nariadenia o OZEÚ a článok 12 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 
sa uplatňujú aj v prípade zmeny názvu združenia zástupcov. Takáto zmena 
mena/názvu sa musí odlišovať od nahradenia jedného zástupcu iným, na ktorú sa 
vzťahujú pravidlá upravujúce vymenovanie zástupcov. Viac podrobností sa uvádza 
v usmerneniach, časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 5 Oprávnené zastupovanie. 
 
Na účely zápisu zmeny mena a adresy musí majiteľ predložiť úradu žiadosť. Žiadosť 
musí obsahovať číslo OZEÚ, ako aj meno a adresu majiteľa [článok 2 ods. 1 písm. b) 
vykonávacieho nariadenia o OZEÚ] alebo zástupcu [článok 2 ods. 1 písm. e) 
vykonávacieho nariadenia o OZEÚ], obe tak, ako sú zapísané v spise a v znení zmien. 
 
Zvyčajne nie je potrebný dôkaz alebo doklad o zmene. V prípade pochybností však 
prieskumový pracovník môže požiadať o dôkaz, ako napríklad výpis z obchodného 
registra. Žiadosť o zápis zmeny názvu alebo adresy nepodlieha poplatku. 
 
Právnické osoby môžu mať len jednu adresu sídla. V prípade pochybností môže 
prieskumový pracovník požiadať o dôkaz o právnej forme alebo konkrétne o adrese. 
Oficiálny názov a adresa sa takisto používajú automaticky ako adresa doručovania. 
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Majiteľ by mal mať len jednu adresu doručovania. S cieľom zaistiť presnosť 
a správnosť registra sa zmena oficiálneho mena alebo adresy majiteľa zapíše pre 
všetky OZEÚ, pre všetky zapísané dizajny Spoločenstva a prebiehajúce konania tohto 
subjektu na meno daného majiteľa. Na rozdiel od adresy doručovania, zmenu 
oficiálneho mena alebo adresy nemožno zapísať výlučne pre konkrétne portfóliá práv. 
Tieto pravidlá sa analogicky vzťahujú aj na zástupcov. 
 
 

4 Zmeny stanov používania kolektívnych a certifikačných 
ochranných známok 

 

Články 79, 88 a článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 

 
Podľa článkov 79 a 88 nariadenia o OZEÚ musia majitelia kolektívnych a certifikačných 
známok EÚ predložiť úradu všetky zmenené stanovy upravujúce používanie. 
 
Žiadosť o zápis zmeny stanov používania kolektívnej alebo certifikačnej ochrannej 
známky do registra OZEÚ musí byť podaná písomne v jednom z piatich jazykov úradu, 
teda v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. 
 
 

4.1 Zápis zmenených stanov 
 

Článok 75 ods. 2, články 76 a 77, článok 79 ods. 3 a 4 a články 84, 85, 88 a 111 
nariadenia o OZEÚ 

 
Zmena stanov upravujúcich používanie kolektívnej alebo certifikačnej ochrannej 
známky sa do registra OZEÚ nezapíše, ak zmenené stanovy nie sú v súlade 
s požiadavkami článku 75 ods. 2 alebo článku 84 nariadenia o OZEÚ alebo ak existuje 
jeden z dôvodov zamietnutia podľa článku 76 alebo 85 nariadenia o OZEÚ. 
 
V prípade, že sa zápis zmeny stanov povolí, zmena sa zapíše a zverejní. 
 
Žiadateľ o zmenu spresní časť zmenených stanov, ktorá sa má zapísať do registra 
OZEÚ, ktorou môže byť: 
 
V prípade kolektívnych známok: 
 

 meno a adresa majiteľa OZEÚ, 

 cieľ združenia alebo účel, na ktorý bola právnická osoba riadiaca sa verejným 
právom zriadená, 

 subjekty oprávnené zastupovať združenie alebo uvedenú právnickú osobu, 

 podmienky členstva, 

 osoby oprávnené používať ochrannú známku, 

 ak je to potrebné, podmienky, ktorými sa riadi používanie ochrannej známky, 
vrátane sankcií, 

 ak ochranná známka označuje zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, 
oprávnenie pre ktorúkoľvek osobu, ktorej tovary alebo služby pochádzajú 
z príslušnej zemepisnej oblasti, aby sa mohla stať členom združenia. 
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V prípade certifikačných známok: 
 

 meno a adresa majiteľa OZEÚ, 

 vyhlásenie o tom, že majiteľ spĺňa požiadavky stanovené v článku 83 ods. 2 
nariadenia o OZEÚ, 

 vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré majú byť certifikačnou známkou EÚ 
certifikované, ako je materiál, spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb, 
kvalita alebo presnosť, 

 podmienky upravujúce používanie certifikačnej známky EÚ vrátane sankcií, 

 osoby oprávnené používať certifikačnú známku Európskej únie, 

 spôsob, akým certifikačný orgán overí dané vlastnosti a dohliadne 
na dodržiavanie správneho používania certifikačnej známky Európskej únie. 

 
Do troch mesiacov od zverejnenia zmenených stanov môžu tretie strany, ktorých práva 
môžu byť ovplyvnené zmenou, napadnúť jej zápis. Na účel tohto konania sa primerane 
uplatňujú ustanovenia o pripomienkach tretích strán. 
 
 

5 Rozdelenie 
 

5.1 Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 56 nariadenia o OZEÚ a bod 25 prílohy I A k nariadeniu o OZEÚ 
Článok 11 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Zápis môže byť rozdelený na rôzne časti nielen v dôsledku čiastočného prevodu (pozri 
usmernenia, časť 5 Operácie registra, oddiel 3 Ochranné známky EÚ a zapísané 
dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva, kapitola 1 Prevod), ale aj z vlastnej 
iniciatívy majiteľa OZEÚ. Rozdelenie ochrannej známky je osobitne užitočné s cieľom 
oddeliť spornú ochrannú známku pre určité tovary alebo služby a zachovať si zápis pre 
ostatné. Viac informácií o rozdelení prihlášok OZEÚ sa nachádza v usmerneniach, 
časť B Prieskum, oddiel 1 Konanie. 
 
Zatiaľ čo čiastočný prevod je bezplatný a zahŕňa zmenu vlastníctva, vyhlásenie 
o rozdelení ochrannej známky podlieha poplatku a ochranná známka zostáva v rukách 
rovnakého majiteľa. Ak sa poplatok nezaplatí, vyhlásenie o rozdelení sa nepovažuje za 
podané. Vyhlásenie musí byť podané v jednom z piatich jazykov úradu. 
 
Rozdelenie nie je k dispozícii v prípade medzinárodných zápisov podľa Madridského 
protokolu s vyznačením EÚ. Register medzinárodných zápisov vedie výhradne 
organizácia WIPO. Úrad nemá právomoc rozdeľovať medzinárodný zápis. 
 
 

5.2 Formálne požiadavky 
 

5.2.1 Forma a jazyk 
 

Článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 

 
Vyhlásenie o rozdelení OZEÚ sa musí predložiť písomne v jednom z piatich jazykov 
úradu, t. j. v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom alebo španielskom. 
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Ak sa však vyhlásenie o rozdelení OZEÚ podá použitím formulára poskytnutého 
úradom podľa článku 65 delegovaného nariadenia o OZEÚ, takýto formulár sa môže 
používať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie, za predpokladu, že 
textové prvky formulára budú vyplnené v jednom z jazykov úradu. 
 
 

5.2.2 Poplatky 
 

Bod 25 prílohy 1 A k nariadeniu o OZEÚ 

 
Vyhlásenie podlieha poplatku vo výške 250 EUR. Vyhlásenie sa považuje za 
nepodané, kým nie je uhradený poplatok (pozri usmernenia, časť A Všeobecné 
pravidlá, oddiel 3 Úhrada poplatkov, trov a sadzieb). 
 
 

5.2.3 Povinné informácie 
 

Článok 54 ods. 4 a článok 56 nariadenia o OZEÚ 
Článok 11 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 

 
Vyhlásenie o rozdelení musí obsahovať: 
 

 číslo zápisu OZEÚ, ktorá sa má rozdeliť, 
 

 meno a adresu majiteľa; ak bolo majiteľovi predtým pridelené identifikačné číslo 
úradom, stačí uviesť dané identifikačné číslo a meno majiteľa, 

 

 zoznam tovarov a služieb pre rozdelený zápis, alebo ak sa vytvorí viac ako jeden 
nový zápis, pre každý rozdelený zápis, 

 

 zoznam tovarov a služieb, ktoré zostanú v pôvodnej OZEÚ. 
 
Tovary a služby musia byť rozdelené medzi pôvodnou OZEÚ a novou OZEÚ tak, aby 
sa tovary a služby v pôvodnej a v novej OZEÚ neprekrývali. Dve špecifikácie vnímané 
spolu nesmú byť širšie ako pôvodná špecifikácia. 
 
Indikácie musia byť preto zreteľné, presné a jednoznačné. Ak ide napríklad o OZEÚ 
pre tovary 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 vo vyhlásení o rozdelení uvedú tovary a služby, ktoré sú výslovne uvedené 
v pôvodnom zozname tovarov a služieb, úrad automaticky ponechá tovary a služby, 
ktoré nie sú uvedené vo vyhlásení o rozdelení, v pôvodnej OZEÚ. Pôvodný zoznam 
napríklad obsahuje tovary A, B a C a vyhlásenia o rozdelení sa týka C; úrad ponechá 
tovary A a B v pôvodnom zápise a vytvorí nový zápis pre C. 
 
Pokiaľ ide o posúdenie toho, či existuje obmedzenie alebo rozšírenie rozsahu 
zoznamu, v týchto situáciách sa uplatňujú všeobecne platné pravidlá (pozri 
usmernenia, časť B Prieskum, oddiel 3 Triedenie). 
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Vo všetkých prípadoch sa dôrazne odporúča predložiť zreteľný a presný zoznam 
tovarov a služieb, ktoré sa majú rozdeliť, spolu so zreteľným a presným zoznamom 
tovarov a služieb, ktoré zostanú v pôvodnom zápise. Okrem toho sa musí jasne uviesť 
pôvodný zoznam. Ak sa napríklad pôvodný zoznam týkal alkoholických nápojov 
a rozdelenie sa týka whisky a ginu, pôvodný zoznam musí byť zmenený jeho 
obmedzením na alkoholické nápoje s výnimkou whisky a ginu. 
 
Počas určitých období nie je z dôvodu procesnej hospodárnosti alebo na účely ochrany 
práv tretích osôb prípustné vyhlásenie o rozdelení. Tieto obdobia určuje článok 56 
ods. 2 nariadenia o OZEÚ a sú takéto: 
 

 Pokiaľ prebieha na úrade konanie o výmaze (žiadosť o zrušenie alebo vyhlásenie 
o neplatnosti), z pôvodnej OZEÚ môžu byť oddelené len tie tovary a služby, voči 
ktorým nie je namierená žiadosť o výmaz. Úrad vykladá článok 56 ods. 2 písm. a) 
nariadenia o OZEÚ nielen ako vylučujúci rozdelenie v prípade, že sa z pôvodnej 
OZEÚ oddeľujú niektoré napadnuté tovary s účinkom, že konanie o výmaze by 
muselo byť rozdelené, ale aj ako vylučujúci oddelenie všetkých napadnutých 
tovarov od pôvodnej OZEÚ. V tomto prípade však majiteľ OZEÚ bude mať 
príležitosť zmeniť vyhlásenie o rozdelení oddelením ostatných tovarov a služieb 
z pôvodnej OZEÚ, teda tých, ktoré nie sú predmetom sporu v konaní o výmaze. 

 

 Pokiaľ prebieha konanie pred odvolacím senátom, Všeobecným súdom alebo 
Súdnym dvorom, z pôvodnej OZEÚ môžu byť oddelené len tovary a služby, 
ktorých sa konanie netýka, a to z dôvodu odkladného účinku konania. 

 

 Rovnaké podmienky sa uplatňujú aj v prípade, kým na súde pre OZEÚ prebieha 
konanie o protinávrhu na zrušenie alebo vyhlásenie o neplatnosti. Vzťahuje sa to 
na obdobie začínajúce v deň podania protinávrhu na súde pre OZEÚ a končiace 
dátumom, kedy úrad zapíše rozsudok súdu pre OZEÚ do registra OZEÚ podľa 
článku 128 ods. 6 nariadenia o OZEÚ. 

 
 

5.3 Zápis 
 

Článok 56 ods. 5, 6 a 7 nariadenia o OZEÚ 

 
Ak úrad akceptuje vyhlásenie o rozdelení, nový zápis sa vytvorí k danému dátumu 
a nie spätne od dátumu vyhlásenia. 
 
V novom zápise sa ponechá dátum podania a v závislosti od tovarov a služieb všetky 
dátumy prednosti a/alebo seniority, pričom účinok seniority sa môže stať čiastočným. 
 
Všetky žiadosti a prihlášky predložené a všetky poplatky uhradené k dátumu doručenia 
vyhlásenia o rozdelení úradu sa považujú za urobené na alebo uhradené za výsledný 
rozdelený zápis. Poplatky riadne uhradené za pôvodný zápis sa však nevrátia. 
Praktické účinky tohto ustanovenia možno názorne objasniť nasledujúcimi príkladmi. 
 

 V prípade, že bola predložená prihláška na zápis licencie a úradu bola doručená 
úhrada poplatku za tento zápis pred vyhlásením o rozdelení, licencia sa zapíše 
do registra OZEÚ pre pôvodnú aj rozdelenú OZEÚ, ak sa licencia vzťahuje na 
tovary a/alebo služby v pôvodnej a rozdelenej OZEÚ. Nie je potrebné uhradiť 
žiadne ďalšie poplatky. 
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 V prípade rozdelenia zápisu OZEÚ obsahujúceho dve triedy, ktoré sa majú 
rozdeliť na dva zápisy, od dátumu zápisu rozdelenia do registra OZEÚ nie sú 
splatné ďalšie poplatky za triedu za obnovu zápisu, ale namiesto toho budú 
splatné dva základné poplatky za obnovu zápisu, jeden za každý zápis. 

 
 

5.4 Nový spis, zverejnenie 
 

Článok 111 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 

 
Pre rozdelený zápis sa musí vytvoriť nový spis. Musí obsahovať všetky dokumenty, 
ktoré boli podané na účely pôvodného zápisu, a celú korešpondenciu súvisiacu 
s vyhlásením o rozdelení, ako aj celú korešpondenciu týkajúcu sa nového zápisu. 
Rozdelenie bude zverejnené vo vestníku OZEÚ. V prípade prihlášok OZEÚ sa zápis 
nezverejní. 
 
 

6 Nároky na senioritu uplatňované po zápise 
 

Článok 40 nariadenia o OZEÚ 
Oznámenie predsedu úradu č. 2/00 
Rozhodnutie predsedu úradu č. EX-03-5 z 20. januára 2003 a č. EX-05-5 z 1. júna 
2005 

 
 

6.1 Všeobecné zásady 
 
Majiteľ staršej ochrannej známky zapísanej v členskom štáte vrátane ochrannej 
známky zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v danom členskom štáte, 
ktorý má zhodnú OZEÚ pre zhodné tovary alebo služby alebo niektoré z nich, pre ktoré 
bola zapísaná staršia ochranná známka, si môže uplatniť nárok na senioritu pre OZEÚ 
na základe staršej ochrannej známky vo vzťahu k členskému štátu, v ktorom alebo pre 
ktorý bola zapísaná. 
 
Nárok na senioritu si možno uplatniť kedykoľvek po zápise OZEÚ. 
 
 

6.2 Právna účinnosť 
 
Pokiaľ ide o právne účinky nároku na senioritu, pozri usmernenia, časť B Preskúmanie, 
oddiel 2 Formálne náležitosti, odsek 15, ktorý sa analogicky vzťahuje na nároky na 
senioritu po zápise. 
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6.3 Formálne požiadavky 
 

6.3.1 Forma a jazyk 
 

Článok 40 a článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 
Rozhodnutie predsedu úradu č. EX-11-3 z 18. apríla 2011 (Decision No EX-11-3 of the 
President of the Office of 18/04/2011) 

 
Nárok na senioritu sa musí úradu nahlásiť písomne a musí sa predložiť v jednom 
z piatich jazykov úradu, t. j. v anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom alebo 
španielskom. 
 
Ak sa však nárok na senioritu podá použitím formulára poskytnutého úradom na 
základe článku 65 delegovaného nariadenia o OZEÚ, takýto formulár sa môže 
používať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie, za predpokladu, že 
textové prvky formulára budú vyplnené v jednom z jazykov úradu. 
 
 

6.3.2 Poplatky 
 
Na žiadosť o uplatnenie nároku na senioritu sa nevzťahuje poplatok. 
 
 

6.3.3 Povinné údaje 
 

Článok 40 nariadenia o OZEÚ 
Rozhodnutie predsedu úradu č. EX-05-5 z 1. júna 2005 (Decision No EX-05-5 of the 
President of the Office of 01/06/2005) 

 
Platný nárok musí obsahovať informácie uvedené v odseku 15.2 usmernení, časť B 
Preskúmanie, oddiel 2 Formálne náležitosti, ktorý sa rovnako vzťahuje na nároky na 
senioritu po zápise. 
 
 

6.4 Preskúmanie 
 
Seniorita sa môže nárokovať len na základe staršieho zápisu, nie skoršej prihlášky. 
Dátum staršej ochrannej známky musí byť skorší ako príslušné dátumy OZEÚ (dátum 
podania alebo dátum prednosti, ak je k dispozícii). 
 
Podrobnosti preskúmania nárokov na senioritu, trojitých požiadaviek na identitu 
a príkladov prípustných a neprípustných nárokov na senioritu sa nachádzajú 
v usmerneniach, časť B Preskúmanie, oddiel 2 Formálne náležitosti, odseky 15.2, 15.3, 
15.4 a 15.6, ktoré sa vzťahujú rovnako na nároky na senioritu po zápise. 
 
Ak nárok na senioritu nespĺňa formálne požiadavky alebo ak známky nie sú zhodné, 
úrad informuje majiteľa a poskytne mu 2 mesiace na odstránenie nedostatku alebo 
predloženie pripomienok. 
 
Ak nie je nedostatok odstránený, úrad informuje majiteľa o tom, že nárok na senioritu 
bol zamietnutý. 
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6.5 Zápis a zverejnenie 
 

Článok 39 ods. 5, článok 40 ods. 4 a článok 111 ods. 3 písm. f) nariadenia o OZEÚ 

 
Ak je nárok na senioritu prípustný, úrad ho zapíše a informuje o tom príslušný centrálny 
úrad priemyselného vlastníctva dotknutého členského štátu. 
 
Nárok na senioritu bude zverejnený vo vestníku OZEÚ. 
 
 

6.6 Zrušenie nárokov na senioritu 
 
Majiteľ OZEÚ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie nároku na senioritu v registri 
z vlastnej iniciatívy. 
 
Nároky na senioritu môžu byť zrušené aj rozhodnutím národného súdu (pozri článok 14 
smernice 2008/95/ES). 
 
Zrušenie nároku na senioritu bude zverejnené vo vestníku OZEÚ. V článku  111 ods. 3 
písm. f) nariadenia o OZEÚ sa stanovuje, že zrušenie seniority sa zapíše. 
 
 

7 Nahradenie zápisu OZEÚ medzinárodným zápisom 
 

Článok 111 ods. 3 písm. t) a článok 157 nariadenia o OZEÚ 
Článok 4bis Madridskej dohody a protokolu 
Pravidlo 21 spoločných pravidiel podľa Madridskej dohody a protokolu (SP) 

 
V súlade s článkom 4bis Madridskej dohody a protokolu môže majiteľ medzinárodného 
zápisu s vyznačením Európskej únie požiadať úrad, aby vo svojom registri nahradil 
zápis OZEÚ zodpovedajúcim medzinárodným zápisom. Práva majiteľa v Európskej únii 
sa budú považovať za vzniknuté od dátumu zápisu staršej OZEÚ. Úrad preto zapíše 
do registra OZEÚ, že OZEÚ bola nahradená vyznačením EÚ prostredníctvom 
medzinárodného zápisu a uvedený zápis sa zverejní vo vestníku OZEÚ. 
 
Viac informácií o nahradení sa nachádza v usmerneniach, časť M Medzinárodné 
ochranné známky. 


