
OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva – Licencie, vecné práva, 
exekúcie, insolvenčné konania alebo podobné konania 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie Registra strana 1 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

 
 
 

USMERNENIA PRE PRIESKUM 
 

ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE  
PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

(ÚRAD EUIPO) 
 
 
 

ČASŤ E 
 
 

OPERÁCIE REGISTRA 
 
 
 

ODDIEL 3 
 
 

OZEÚ A ZAPÍSANÉ DIZAJNY 
SPOLOČENSTVA AKO PREDMETY 

VLASTNÍCTVA 
 
 
 

KAPITOLA 2 
 
 

LICENCIE, VECNÉ PRÁVA, EXEKÚCIE, 
INSOLVENČNÉ KONANIA ALEBO 

PODOBNÉ KONANIA 
  



OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva – Licencie, vecné práva, 
exekúcie, insolvenčné konania alebo podobné konania 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie Registra strana 2 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

Obsah 

1 Úvod............................................................................................................ 5 

1.1 Vymedzenie licenčnej zmluvy.................................................................... 5 

1.2 Vymedzenie vecného práva ....................................................................... 5 

1.3 Vymedzenie exekúcie ................................................................................. 6 

1.4 Vymedzenie insolvenčného alebo podobného konania .......................... 6 

1.5 Uplatniteľné právne predpisy .................................................................... 6 

1.6 Výhody vyplývajúce zo zápisu .................................................................. 7 

2 Požiadavky týkajúce sa žiadosti o zápis licencie, vecného práva, 
exekúcie a insolvenčného konania .......................................................... 9 

2.1 Formulár žiadosti........................................................................................ 9 

2.2 Jazyky ....................................................................................................... 10 

2.3 Poplatky .................................................................................................... 10 

2.4 Účastníci konania ..................................................................................... 11 

2.4.1 Žiadatelia ...................................................................................................... 11 

2.4.2 Povinné informácie týkajúce sa OZEÚ a držiteľa licencie, záložného 
veriteľa, príjemcu alebo likvidátora ............................................................... 11 

2.4.3 Podpisy ......................................................................................................... 12 

2.4.4 Zastupovanie ................................................................................................ 12 

2.4.5 Dôkazy .......................................................................................................... 12 

2.4.6 Preklad dôkazov ........................................................................................... 13 

2.5 Preskúmanie žiadosti o zápis .................................................................. 13 

2.5.1 Poplatky ........................................................................................................ 13 

2.5.2 Preskúmanie povinných formalít .................................................................. 13 

3 Konanie o výmaze alebo úprave zápisu ................................................ 14 

3.1 Právomoc, jazyky, predloženie žiadosti .................................................. 15 

3.2 Žiadateľ o výmaz alebo úpravu zápisu ................................................... 15 

3.2.1 Licencie ......................................................................................................... 15 
3.2.1.1 Výmaz licencie .......................................................................................... 15 
3.2.1.2 Úprava licencie .......................................................................................... 16 

3.2.2 Vecné práva.................................................................................................. 16 
3.2.2.1 Výmaz zápisu vecného práva .................................................................... 16 
3.2.2.2 Úprava zápisu vecného práva ................................................................... 17 

3.2.3 Exekúcia ....................................................................................................... 17 
3.2.3.1 Výmaz zápisu exekúcie ............................................................................. 17 
3.2.3.2 Úprava zápisu exekúcie ............................................................................ 17 

3.2.4 Insolvenčné konanie ..................................................................................... 17 
3.2.4.1 Výmaz zápisu insolvenčného konania ....................................................... 17 
3.2.4.2 Úprava zápisu insolvenčného konania ...................................................... 17 

3.3 Obsah žiadosti .......................................................................................... 18 

3.4 Poplatky .................................................................................................... 18 

3.4.1 Výmaz ........................................................................................................... 18 

3.4.2 Úprava .......................................................................................................... 18 



OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva – Licencie, vecné práva, 
exekúcie, insolvenčné konania alebo podobné konania 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie Registra strana 3 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

3.5 Preskúmanie žiadostí o výmaz alebo úpravu ......................................... 19 

3.5.1 Poplatky ........................................................................................................ 19 

3.5.2 Preskúmanie úradom ................................................................................... 19 

3.6 Zápis a zverejnenie ................................................................................... 19 

4 Licencie – osobitné ustanovenia ........................................................... 20 

4.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov ............................................................. 20 

4.1.1 Žiadosť podaná samotným majiteľom OZEÚ ............................................... 20 

4.1.2 Žiadosť podaná spoločne majiteľom OZEÚ a držiteľom licencie ................. 20 

4.1.3 Žiadosť predložená iba držiteľom licencie .................................................... 20 

4.1.4 Dôkaz o licencii ............................................................................................. 21 

4.2 Voliteľný obsah žiadosti .......................................................................... 22 

4.3 Prieskum osobitných formálnych náležitostí (licencie) ......................... 22 

4.4 Preskúmanie voliteľných prvkov (licencie) ............................................ 23 

4.5 Postup zápisu a uverejnenie (licencie) ................................................... 24 

4.6 Prevod licencie ......................................................................................... 25 

4.6.1 Ustanovenia týkajúce sa prevodu licencie ................................................... 25 

4.6.2 Uplatniteľné pravidlá ..................................................................................... 25 

5 Vecné práva – osobitné ustanovenia ..................................................... 25 

5.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov ............................................................. 25 

5.1.1 Žiadosť podaná iba majiteľom OZEÚ ........................................................... 25 

5.1.2 Žiadosť podaná spoločne majiteľom OZEÚ a záložným veriteľom .............. 26 

5.1.3 Žiadosť podaná samotným záložným veriteľom ........................................... 26 

5.1.4 Dôkaz o vecnom práve ................................................................................. 26 

5.2 Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa osobitných formálnych 
náležitostí (vecné práva) .......................................................................... 27 

5.3 Postup zápisu a uverejnenie (vecné práva) ............................................ 28 

5.4 Prevod vecného práva ............................................................................. 28 

5.4.1 Ustanovenia týkajúce sa prevodu vecného práva ........................................ 28 

5.4.2 Uplatniteľné pravidlá ..................................................................................... 28 

6 Exekúcia –osobitné ustanovenia ........................................................... 29 

6.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov ............................................................. 29 

6.1.1 Žiadosť podaná majiteľom OZEÚ ................................................................. 29 

6.1.2 Žiadosť podaná príjemcom ........................................................................... 29 

6.1.3 Žiadosť predložená súdom alebo iným orgánom ......................................... 29 

6.1.4 Dôkaz o výkone exekúcie ............................................................................. 29 

6.2 Postup zápisu a uverejnenie (exekúcia) ................................................. 30 

7 Insolvenčné konanie – osobitné ustanovenia ....................................... 30 

7.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov ............................................................. 30 

7.2 Postup zápisu a uverejnenie (insolvenčné konanie) ............................. 30 



OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva – Licencie, vecné práva, 
exekúcie, insolvenčné konania alebo podobné konania 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie Registra strana 4 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

8 Postupy týkajúce sa zapísaných dizajnov Spoločenstva .................... 31 

8.1 Hromadné žiadosti týkajúce sa zapísaných dizajnov Spoločenstva .... 31 

8.2 Ďalšie zápisy do registra týkajúce sa zapísaných dizajnov 
Spoločenstva ............................................................................................ 32 

9 Postupy týkajúce sa medzinárodných ochranných známok ............... 32 

9.1 Zápis licencií ............................................................................................. 32 

9.2 Zápisy vecných práv, exekúcií alebo insolvenčných konaní ................ 32 
  



OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva – Licencie, vecné práva, 
exekúcie, insolvenčné konania alebo podobné konania 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie Registra strana 5 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

1 Úvod 
 

Články 19 až 29 nariadenia o OZEÚ 
Články 27 až 34 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Články 23 až 26 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 
o insolvenčnom konaní 

 
Zapísané ochranné známky Európskej únie (OZEÚ) aj prihlášky OZEÚ môžu byť 
predmetom licenčných zmlúv (licencií), vecných práv, exekúcií alebo podliehať 
insolvenčným alebo podobným konaniam. Pokiaľ nie je stanovené inak, postupy, ktoré 
sa uplatňujú na OZEÚ, sa takisto uplatňujú na prihlášky OZEÚ. 
 
Zapísané dizajny Spoločenstva aj prihlášky zapísaných dizajnov Spoločenstva môžu 
byť predmetom licenčných zmlúv (licencií), vecných práv, exekúcií alebo podliehať 
insolvenčným alebo podobným konaniam. 
 
Ustanovenia nariadenia o dizajnoch Spoločenstva a vykonávacieho nariadenia 
o dizajnoch Spoločenstva týkajúce sa licencií, vecných práv vzťahujúcich sa na 
dizajny, exekúcií vzťahujúcich sa na dizajny, ako aj insolvenčných a podobných konaní 
vzťahujúcich sa na dizajny sú takmer zhodné s príslušnými ustanoveniami nariadenia 
o OZEÚ a vykonávacieho nariadenia o OZEÚ. Nasledujúce pravidlá sa preto 
primerane uplatňujú na zapísané dizajny Spoločenstva. Výnimky a osobitosti 
týkajúce sa zapísaných dizajnov Spoločenstva sú podrobne opísané v bode 8. 
Osobitné postupy týkajúce sa medzinárodných ochranných známok sú stanovené 
v bode 9. 
 
Tento oddiel usmernení je venovaný postupom zápisu, výmazu alebo zmeny licencií, 
vecných práv, exekúcie a insolvenčných alebo podobných konaní. 
 
 

1.1 Vymedzenie licenčnej zmluvy 
 
Licencia na ochrannú známku je zmluva, na základe ktorej majiteľ ochrannej známky 
(poskytovateľ licencie) pri zachovaní si vlastníctva oprávňuje tretiu osobu (držiteľ 
licencie), aby používala ochrannú známku v rámci obchodu za podmienok stanovených 
v zmluve. 
 
Licencia sa týka situácie, v ktorej práva držiteľa licencie používať OZEÚ vyplývajú 
zo zmluvného vzťahu s majiteľom. Súhlas majiteľa alebo jeho tolerovanie toho, že 
tretia osoba používa ochrannú známku, nepredstavuje licenciu. 
 
 

1.2 Vymedzenie vecného práva 
 
Vecné právo alebo iura in rem je obmedzené vlastnícke právo, ktoré je absolútnym 
právom. Vecné práva sa týkajú právneho úkonu nasmerovaného voči majetku, nie voči 
konkrétnej osobe, a priznávajú majiteľovi právo získať späť, mať v držbe alebo užívať 
konkrétny predmet. Tieto práva sa môžu vzťahovať na ochranné známky alebo dizajny. 
Môžu pozostávať, okrem iného, z práv na používanie, užívacích práv alebo záložných 
práv. In rem sa odlišuje od in personam, ktoré znamenajú, že sú nasmerované voči 
konkrétnej osobe. 
 



OZEÚ a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva – Licencie, vecné práva, 
exekúcie, insolvenčné konania alebo podobné konania 

 
Usmernenia pre prieskum na úrade, časť E Operácie Registra strana 6 
 
FINAL VERSION 1.0 01/10/2017 

Najbežnejšími vecnými právami pre ochranné známky alebo dizajny sú záložné práva 
alebo zábezpeky. Zaisťujú splatenie dlhu majiteľa ochrannej známky alebo dizajnu (t. j. 
dlžníka) takým spôsobom, že ak nemôže splatiť dlh, veriteľ (t. j. majiteľ záložného 
práva alebo zábezpeky) môže dosiahnuť splatenie dlhu napríklad predajom ochrannej 
známky alebo dizajnu. 
 
Existujú dva druhy vecných práv, pri ktorých môže žiadateľ požiadať o zápis do registra 
OZEÚ: 
 

 vecné práva, ktoré slúžia na účel zaručenia zábezpek (záložné právo, bremeno 
atď.) a 

 vecné práva, ktoré neslúžia ako záruka (užívacie právo). 
 
 

1.3 Vymedzenie exekúcie 
 
Exekúcia je úkon, ktorým súdny úradník vezme majetok dlžníkovi na základe rozsudku 
o vlastníctve, ktorý získal navrhovateľ od súdu. Je to spôsob, ktorým sa veriteľ môže 
domáhať svojho nároku zo všetkého majetku dlžníka, a to aj z práv týkajúcich sa 
ochranných známok. 
 
 

1.4 Vymedzenie insolvenčného alebo podobného konania 
 
Na účely týchto usmernení sa „insolvenčné konanie“ chápe ako kolektívne konanie, 
ktoré zahŕňa čiastočné alebo úplné zbavenie majetku na strane dlžníka a určenie 
správcu konkurznej podstaty. Môže zahŕňať likvidáciu nariadenú súdom alebo pod 
dohľadom súdu, dobrovoľnú likvidáciu zo strany veriteľov (potvrdenú súdom), správu, 
dobrovoľné dojednania podľa právnych predpisov upravujúcich insolvenčné konania, 
konkurz alebo sekvestráciu. „Správca konkurznej podstaty“ je akákoľvek osoba alebo 
orgán, ktorého úlohou je spravovať alebo likvidovať majetok, ktorý bol odobratý 
dlžníkovi, alebo dohliadať na správu vecí, a môže zahŕňať likvidátorov, osoby 
vykonávajúce dohľad nad dobrovoľnými dojednaniami, správcov, úradných správcov 
konkurznej podstaty, úradných správcov a súdne orgány. „Súd“ je súdny orgán alebo 
iný príslušný orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať konkurzné konanie 
alebo rozhodovať počas takého konania. „Rozhodnutie“ o začatí insolvenčného 
konania alebo určení likvidátora sa týka rozhodnutia súdu oprávneného začať takéto 
konanie alebo vymenovať likvidátora [pokiaľ ide o terminológiu týkajúcu sa ďalších 
území, pozri nariadenie (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní]. 
 
 

1.5 Uplatniteľné právne predpisy 
 

Článok 19 nariadenia o OZEÚ 
Článok 27 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Nariadenie o OZEÚ neobsahuje jednotné a úplné ustanovenia uplatniteľné na licencie, 
vecné práva a exekúcie, pokiaľ ide o OZEÚ a prihlášky OZEÚ. V článku 19 
nariadenia o OZEÚ sa odkazuje na právne predpisy členského štátu týkajúce sa 
nadobudnutia, platnosti a účinkov OZEÚ ako predmetu vlastníctva, ako aj postupu 
exekúcie. V tejto súvislosti sa s licenciou, vecným právom alebo exekúciou 
vzťahujúcou sa na OZEÚ v jej celistvosti a na celom území Európskej únie zaobchádza 
ako s licenciou, vecným právom alebo exekúciou vzťahujúcou sa na ochrannú známku 
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zapísanú v členskom štáte, v ktorom má majiteľ OZEÚ sídlo alebo bydlisko. Ak majiteľ 
nemá sídlo alebo bydlisko v členskom štáte, s licenciou, vecným právom alebo 
exekúciou vzťahujúcou sa na OZEÚ sa bude zaobchádzať ako s licenciou, vecným 
právom alebo exekúciou vzťahujúcou sa na ochrannú známku zapísanú v členskom 
štáte, v ktorom má jej majiteľ pobočku. Ak majiteľ nemá prevádzku v členskom štáte, 
s licenciou, vecným právom alebo exekúciou vzťahujúcou sa na OZEÚ sa bude 
zaobchádzať ako s licenciou, vecným právom alebo exekúciou vzťahujúcou sa na 
ochrannú známku zapísanú v Španielsku (členský štát, v ktorom má úrad svoje sídlo). 
 
Uplatňuje sa to však, len pokiaľ nie je v článkoch 20 až 28 nariadenia o OZEÚ 
stanovené inak. 
 
Článok 19 nariadenia o OZEÚ je obmedzený na účinky vecného práva ako predmetu 
vlastníctva a nevzťahuje sa na zmluvné právo. Článkom 19 nariadenia o OZEÚ sa 
neupravujú uplatniteľné právne predpisy alebo platnosť zmluvy o vecnom práve, čo 
znamená, že sloboda zmluvných strán podriaďovať licenčnú zmluvu alebo zmluvu 
o vecnom práve daným vnútroštátnym právnym predpisom nie je dotknutá nariadením 
o OZEÚ. 
 

Článok 21 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 31 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní 

 
Účelom týchto usmernení je vysvetliť konanie pred úradom týkajúce sa zápisu začatia, 
úpravy alebo ukončenia insolvenčného konania alebo podobného konania. V 
súlade s článkom 19 nariadenia o OZEÚ sa na všetky ostatné ustanovenia vzťahujú 
vnútroštátne právne predpisy. Okrem toho sa nariadením (EÚ) 2015/848 
o insolvenčnom konaní upravujú ustanovenia o jurisdikcii, uznávaní a príslušných 
právnych predpisoch v oblasti insolvenčného konania. 
 
V nariadeniach sa osobitne uvádza, že OZEÚ môže byť zahrnutá len do insolvenčného 
konania začatého v členskom štáte, na ktorého území má dlžník centrum svojich 
hlavných záujmov. Jediná výnimka platí, keď je dlžníkom poisťovňa alebo úverová 
inštitúcia, pričom v takom prípade môže byť OZEÚ zahrnutá do insolvenčného konania 
začatom v členskom štáte, v ktorom bolo poisťovni alebo úverovej inštitúcii udelené 
povolenie. „Centrum hlavných záujmov“ má zodpovedať miestu, na ktorom dlžník vedie 
správu svojich záujmov na pravidelnom základe a je preto poznateľný tretími osobami. 
 
 

1.6 Výhody vyplývajúce zo zápisu 
 

Článok 27 a článok 57 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 
Článok 33 a článok 51 ods. 4 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 27 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo začatia, úpravy a ukončenia 
insolvenčného konania do registra OZEÚ nie je povinný. Tento zápis však má 
konkrétne výhody. 
 
a) So zreteľom na ustanovenie článku 27 ods. 1 a 3 nariadenia o OZEÚ vo vzťahu 

k tretím stranám, ktoré mohli nadobudnúť alebo zapísali do registra OZEÚ práva 
na ochrannú známku, ktoré sú nezlučiteľné so zapísanou licenciou, s vecným 
právom alebo exekúciou, sa držiteľ licencie, záložný veriteľ alebo príjemca 
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môže vzdať práv vyplývajúcich z tejto licencie, vecného práva alebo exekúcie, 
len ak: 

 

 je to zapísané v registri OZEÚ 
alebo 

 ak tretia strana nadobudla práva po dátume akýchkoľvek právnych aktov, ako sú 
tie uvedené v článkoch 20, 22, 23, 25 a 26 nariadenia o OZEÚ (prevod, vecné 
práva, exekúcia alebo predchádzajúca licencia) s vedomím o existencii danej 
licencie, vecného práva alebo exekúcie. 

 
So zreteľom na ustanovenie článku 27 ods. 4 nariadenia o OZEÚ vo vzťahu 
k tretím osobám, ktoré mohli nadobudnúť alebo zapísať do registra OZEÚ práva 
na ochrannú známku, ktoré sú nezlučiteľné so zapísaným insolvenčným 
konaním, sa účinky riadia právom členského štátu, v ktorom sa takéto konania 
začali v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov alebo dohovorov platných 
v danej oblasti. 

 
b) V prípade, že je licencia alebo vecné právo vzťahujúce sa na OZEÚ zapísané 

v registri OZEÚ, vzdanie sa alebo čiastočné vzdanie sa uvedenej známky jej 
majiteľom bude zapísané do registra OZEÚ len v prípade, že majiteľ preukáže, 
že informoval držiteľa licencie alebo prípadne záložného veriteľa o svojom 
zámere vzdať sa známky. 

 
Držiteľ licencie alebo záložný veriteľ vo vzťahu k vecným právam, ktorý je 
zapísaný, má preto právo byť vopred informovaný majiteľom ochrannej známky 
o jeho zámere vzdať sa ochrannej známky. 

 
Zapísaním insolvenčného konania alebo exekúcie voči OZEÚ do registra 
OZEÚ majiteľ stráca právo konať, a preto nemôže vykonávať úkony pred úradom 
(ako vziať späť, vzdať sa, uskutočniť prevod, vystupovať v konaniach inter 
partes). 

 
c) Ak sa licencia, vecné právo, exekúcia alebo insolvenčné konanie vzťahujúce 

sa na OZEÚ zapíše do registra OZEÚ, úrad informuje príslušného držiteľa 
licencie, záložného veriteľa, príjemcu alebo likvidátora o blížiacom sa uplynutí 
platnosti zápisu aspoň 6 mesiacov vopred. 

 
d) Zápis licencií, vecných práv, exekúcií a insolvenčných konaní (prípadne ich 

úpravy a/alebo výmazu) je dôležité na účely zabezpečenia správnosti registra 
OZEÚ, a to najmä pre prípadné konania inter partes. 

 
Ale 
 
a) ak účastník konania pred úradom musí preukázať používanie OZEÚ, keď ju 

používal držiteľ licencie, nie je potrebné, aby bola licencia zapísaná v registri 
OZEÚ na to, aby sa dané používanie považovalo za používanie so súhlasom 
majiteľa podľa článku 18 ods. 2 nariadenia o OZEÚ, 

 
b) zápis nie je podmienkou na to, aby sa používanie ochrannej známky záložným 

veriteľom podľa podmienok zmluvy o vecnom práve považovalo za vykonávané 
so súhlasom majiteľa podľa článku 18 ods. 2 nariadenia o OZEÚ, 
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c) úrad dôrazne odporúča, aby likvidátori riadnym spôsobom informovali úrad 
o späťvzatí, vzdaní sa alebo prevode OZEÚ podliehajúcich insolvenčným 
konaniam pred právoplatnou likvidáciou. 

 
 

2 Požiadavky týkajúce sa žiadosti o zápis licencie, 
vecného práva, exekúcie a insolvenčného konania 

 

Článok 22 ods. 2, článok 23 ods. 3, článok 24 ods. 3, článok 25 ods. 5, článok 26 
a článok 111 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 
Článok 29 ods. 2, článok 30 ods. 3, článok 31 ods. 3 a článok 32 ods. 5 nariadenia 
o dizajnoch Spoločenstva 
Články 24 a 25 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Žiadosť o zapísanie licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania 
musí spĺňať tieto podmienky: 
 
 

2.1 Formulár žiadosti 
 

Článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 
Článok 65 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia o OZEÚ 
Článok 68 ods. 1 písm. d) a článok 80 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Dôrazne sa odporúča, aby žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo 
insolvenčného konania vzťahujúceho sa na OZEÚ bola podaná elektronicky 
prostredníctvom webového sídla úradu (elektronické záznamy). Využitie elektronických 
záznamov ponúka výhody elektronické potvrdenie žiadosti a možnosť použiť funkciu 
správcu na rýchle vyplnenie formulára pre potrebný počet OZEÚ. 
 

Článok 20 ods. 8 a článok 26 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 23 ods. 6 a článok 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Jedna žiadosť o zápis licencie vo vzťahu k dvom alebo viacerým zapísaným OZEÚ sa 
môže podať len v prípade, ak príslušný zapísaný majiteľ a držiteľ licencie sú rovnakí 
a zmluvy majú rovnaké podmienky, obmedzenia a náležitosti vo všetkých prípadoch 
(pozri bod 2.5 nižšie). 
 
Jedna žiadosť o zápis vecného práva alebo exekúcie k dvom alebo viacerým 
zapísaným OZEÚ môže byť predložená len v prípade, ak sú príslušný zapísaný majiteľ 
a príjemca v každom prípade rovnakí. 
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2.2 Jazyky 
 

Článok 146 ods. 6 písm. a) nariadenia o OZEÚ 
Článok 80 písm. a) vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania 
v prípade prihlášky OZEÚ sa musí vyhotoviť v prvom alebo druhom jazyku prihlášky 
OZEÚ. 
 

Článok 146 ods. 6 písm. b) nariadenia o OZEÚ 
Článok 80 písm. c) vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania 
vzťahujúceho sa na OZEÚ musí byť podaná v jednom z piatich jazykov úradu, t. j. 
v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom, talianskom alebo španielskom jazyku. 
 
Ak sa však žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného 
konania podáva použitím formulára poskytnutého úradom podľa článku 65 ods. 1 
písm. f) delegovaného nariadenia o OZEÚ a článku 68 vykonávacieho nariadenia 
o dizajnoch Spoločenstva, takýto formulár sa môže použiť v ktoromkoľvek z úradných 
jazykov Európskej únie za predpokladu, že textové prvky formulára budú vyplnené 
v jednom z jazykov úradu. 
 
 

2.3 Poplatky 
 

Článok 26 ods. 2 nariadenia o OZEÚ a body 26 a 27 prílohy I A k nariadeniu o OZEÚ 
Článok 23 ods. 3 a článok 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 
Bod 18 prílohy k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 
Žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania sa 
považuje za nepodanú, kým nie je uhradený poplatok. Výška tohto poplatku je 200 
EUR za každú OZEÚ, pre ktorú sa žiada o zápis. 
 
Ak sa však požiadalo o niekoľko zápisov licencií, vecných práv alebo exekúcií 
v rámci jednej žiadosti a príslušný zapísaný majiteľ a držiteľ licencie (a zmluvné 
podmienky), záložný veriteľ alebo príjemca sú zhodní vo všetkých prípadoch, poplatok 
je obmedzený na maximálne 1 000 EUR. 
 
Rovnaká maximálna suma sa uplatňuje, keď sa naraz žiada o niekoľko zápisov 
licencií, vecných práv alebo exekúcií, za predpokladu, že mohli byť podané v jednej 
žiadosti a v prípade, že zapísaný majiteľ a držiteľ licencie, záložný veriteľ alebo 
príjemca sú vo všetkých prípadoch zhodní. Okrem toho musia byť v prípade zápisov 
licencií alebo vecných práv zhodné aj zmluvné podmienky. Nemôže sa napríklad 
podať jedna žiadosť, v ktorej sa požadujú zápisy týkajúce sa výlučnej a nevýlučnej 
licencie, aj keď sú medzi rovnakými účastníkmi. 
 
Po uhradení príslušného poplatku nie je možné jeho vrátenie v prípade zamietnutia 
žiadosti o zápis alebo jej späťvzatia. 
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V prípade exekúcie, ak o zápis žiada (pozri ďalej bod 2.4.1) súd alebo iný orgán, 
netreba uhradiť žiadny poplatok a využije sa administratívna spolupráca. 
 
Za zápis insolvenčného konania alebo podobného konania nie je splatný žiadny 
poplatok. 
 
 

2.4 Účastníci konania 
 

2.4.1 Žiadatelia 
 

Článok 22 ods. 2, článok 25 ods. 5 a článok 117 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 29 ods. 2 a článok 32 ods. 5 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Žiadosť o zápis licencie alebo vecného práva môže na úrade podať: 
 
a) majiteľ OZEÚ alebo 
b) majiteľ OZEÚ spolu s držiteľom licencie/záložným veriteľom alebo 
c) držiteľ licencií/záložný veriteľ, alebo 
d) súd alebo iný orgán. 
 

Článok 23 ods. 3 a článok 24 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 
Článok 30 ods. 3 a článok 31 ods. 3 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Žiadosť o zápis exekúcie alebo insolvenčného konania môže podať: 
 
a) majiteľ OZEÚ alebo 
b) príjemca exekúcie/likvidátor v insolvenčnom konaní, alebo 
c) súd alebo iný orgán. 
 
Formálne podmienky, ktoré musí žiadosť spĺňať, závisia od toho, kto ju podáva. 
 
 

2.4.2 Povinné informácie týkajúce sa OZEÚ a držiteľa licencie, záložného 
veriteľa, príjemcu alebo likvidátora 

 

Článok 24 ods. 2 a článok 26 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 2 ods. 1 písm. b) a e) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 
Článok 13 delegovaného nariadenia o OZEÚ 
Článok 31 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 1 ods. 1 písm. b) a e), články 23 a 24 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania musí 
obsahovať tieto informácie: 
 
a) Číslo zápisu príslušnej OZEÚ. Ak sa žiadosť týka viacerých OZEÚ, musia sa 

uviesť všetky čísla zápisu. 
 

Okrem toho v prípade insolvenčného konania úrad zapíše insolvenčné 
konanie voči všetkým OZEÚ/zapísaným dizajnom Spoločenstva spojeným 
s identifikačným číslom majiteľa prideleným úradom. 
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V prípade, že je majiteľ spolumajiteľom OZEÚ alebo zapísaného dizajnu 
Spoločenstva, insolvenčné konanie sa bude vzťahovať na podiel spolumajiteľa. 

 
b) Meno, adresa, štátna príslušnosť držiteľa licencie, záložného veriteľa, príjemcu 

alebo likvidátora a štát, v ktorom má príslušná osoba bydlisko alebo prevádzku. 
V prípade, že úrad už uvedeným osobám pridelil identifikačné číslo, stačí uviesť 
dané číslo spolu s menom. 

 
c) Ak držiteľ licencie, záložný veriteľ, príjemca alebo likvidátor vymenuje zástupcu, 

uvedie sa meno zástupcu a identifikačné číslo pridelené úradom. Ak zástupcovi 
ešte nebolo pridelené identifikačné číslo, musí byť uvedená obchodná adresa. 

 
 

2.4.3 Podpisy 
 

Článok 63 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia o OZEÚ 
Článok 67 ods. 4 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Požiadavky týkajúce sa podpisu, dôkazu a zastupovania sa líšia podľa toho, ktorá 
osoba podáva žiadosť. Pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa podpisu, v elektronickej 
komunikácii sa uvedenie mena odosielateľa považuje za rovnocenné podpisu. 
 
Uplatňujú sa všeobecné pravidlá pre podpisy (pozri usmernenia, časť A Všeobecné 
pravidlá, oddiel 1 Komunikačné prostriedky, lehoty). 
 
 

2.4.4 Zastupovanie 
 

Článok 119 ods. 2 a článok 120 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 77 ods. 2 a článok 78 ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

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

2.4.5 Dôkazy 
 
Osobitné ustanovenia a požiadavky týkajúce sa dôkazov sú uvedené v ďalších 
oddieloch. Obsahujú podrobné informácie podľa typu práva, ktoré sa zapisuje: bod 4.1 
pre licencie, bod 5.1 pre vecné práva, bod 6.1 pre exekúcie, bod 7.1 pre insolvenčné 
konania. 
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2.4.6 Preklad dôkazov 
 

Článok 146 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 
Článok 24 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 
Článok 80 a článok 81 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Dôkazy je potrebné predložiť takto: 
 
a) v jazyku úradu, ktorý sa stal jazykom konania pre zápis licencie, vecného práva, 

exekúcie alebo insolvenčného konania, pozri bod 2.2 vyššie, 
 
b) alebo v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie, ktorý je iný ako jazyk 

konania. V takomto prípade úrad môže požadovať preklad dokumentu do jazyka 
úradu v rámci lehoty stanovenej úradom. Úrad stanoví lehotu na predloženie 
prekladu. Ak preklad nie je v danej lehote predložený, dokument sa nevezme do 
úvahy a bude sa považovať za nepredložený. 

 
 

2.5 Preskúmanie žiadosti o zápis 
 

2.5.1 Poplatky 
 

Článok 26 ods. 2 nariadenia o OZEÚ 
Článok 23 ods. 3 a článok 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Ak nebol úradu doručený požadovaný poplatok, úrad informuje žiadateľa (pokiaľ 
žiadateľom nie je súd alebo orgán, pretože v takom prípade sa nevyžaduje úhrada 
poplatku, pozri bod 2.3 vyššie) o tom, že sa žiadosť považuje za nepodanú, pretože 
nebol uhradený príslušný poplatok. Kedykoľvek sa však môže podať nová žiadosť za 
predpokladu, že sa na začiatku uhradí správny poplatok. 
 
Za žiadosť o zápis insolvenčného konania alebo podobného konania nie je splatný 
poplatok. 
 
 

2.5.2 Preskúmanie povinných formalít 
 

Článok 24 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 31 ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
V prípade insolvenčného konania úrad skontroluje, či neexistujú iné nevybavené 
záznamy a či už nebolo v prípade príslušného majiteľa zapísané insolvenčné konanie. 
 

Článok 26 ods. 4 nariadenia o OZEÚ 
Článok 24 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Úrad skontroluje, či žiadosť o zápis spĺňa formálne podmienky uvedené v bode 2.4 
vyššie, ako aj osobitné požiadavky uvedené ďalej, a to podľa typu práva, ktoré sa 
zapisuje (pozri bod 4.1 pre licencie, bod 5.1 pre vecné práva, bod 6.1 pre exekúcie 
a bod 7.1 pre insolvenčné konania). 
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Článok 26 a článok 120 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 78 ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 24 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Úrad skontroluje, či bola žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo 
insolvenčného konania riadne podpísaná. V prípade, že je žiadosť podpísaná 
zástupcom držiteľa licencie, záložného veriteľa, príjemcu alebo likvidátora, úrad, alebo 
v kontexte konania inter partes druhý účastník uvedeného konania, môže vyžadovať 
splnomocnenie. V takom prípade, ak sa nepredloží splnomocnenie, konanie bude 
pokračovať, ako keby nebol určený zástupca. 
 
Ak je žiadosť o zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného 
konania podpísaná zástupcom majiteľa, ktorý už bol určený ako zástupca pre 
predmetnú OZEÚ, požiadavky týkajúce sa podpisov a splnomocnení sú splnené. 
 

Článok 26 ods. 4 nariadenia o OZEÚ 
Článok 24 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Úrad písomne informuje žiadateľa o akýchkoľvek nedostatkoch v žiadosti. Ak 
nedostatky nie sú odstránené v lehote stanovenej v danom oznámení, ktorá zvyčajne 
trvá 2 mesiace od dátumu oznámenia, úrad zamietne žiadosť o zápis práva. Dotknutý 
účastník sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať. 
 
Ďalšie osobitné formálne náležitosti, ktoré sa týkajú len licencií a vecných práv sú 
uvedené ďalej (body 4.3 a 4.4 pre licencie a bod 5.2 pre vecné práva). 
 
 

3 Konanie o výmaze alebo úprave zápisu 
 

Článok 29 ods. 1 a článok 117 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 26 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Zápis licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania sa vymaže 
alebo upraví na žiadosť účastníka, teda prihlasovateľa alebo majiteľa OZEÚ, prípadne 
zapísaného držiteľa licencie, záložného veriteľa, príjemcu alebo likvidátora alebo 
príslušného vnútroštátneho orgánu či súdu. 
 
Zápis licencie alebo vecného práva je takisto možné previesť (pozri bod 4.6 pre 
licencie a bod 5.4 pre vecné práva). V žiadosti by malo byť jasne uvedené, či ide 
o žiadosť o úpravu alebo žiadosť o prevod. 
 
Úrad zamietne výmaz, prevod a/alebo úpravu licencie, sublicencie alebo vecného 
práva, ak neboli hlavná licencia alebo vecné právo zapísané v registri OZEÚ. 
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3.1 Právomoc, jazyky, predloženie žiadosti 
 

Článok 29 ods. 3 a 6 a článok 162 nariadenia o OZEÚ 
Článok 104 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 26 ods. 3, 6 a 7 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Uplatňujú sa uvedené body 2.1 a 2.2. 
 
Dôrazne sa odporúča, aby sa žiadosti o výmaz alebo úpravu zápisu licencie, vecného 
práva, exekúcie alebo insolvenčného konania podávali na oficiálnom formulári 
dostupnom na webovom sídle úradu. Účastníci konania môžu použiť aj medzinárodný 
vzorový formulár organizácie WIPO č. 1: „Žiadosť o zmenu/výmaz zápisu licencie“ 
(ktorý sa nachádza v prílohe k spoločnému odporúčaniu týkajúcemu sa licencií 
k ochranným známkam a ktorý prijalo zhromaždenie Únie na ochranu priemyslového 
vlastníctva a valné zhromaždenie organizácie WIPO konané od 25. septembra 2000 do 
3. októbra 2000), ktorý sa dá stiahnuť na lokalite 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf, alebo možno použiť 
formulár s podobným obsahom a formátom. 
 
 

3.2 Žiadateľ o výmaz alebo úpravu zápisu 
 

Článok 29 ods. 1 a 6 a článok 117 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 26 ods. 1, 4 a 6 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Žiadosti o výmaz alebo úpravu zápisu môžu podávať tí istí účastníci, ktorí podali 
prihlášku na zápis (pozri bod 2.4.1 vyššie). 
 
 

3.2.1 Licencie 
 
3.2.1.1 Výmaz licencie 
 
V prípade spoločnej žiadosti podanej majiteľom OZEÚ a držiteľom licencie, alebo 
žiadosti podanej držiteľom licencie, nie je potrebný dôkaz týkajúci sa výmazu licencie, 
keďže samotná žiadosť zahŕňa vyhlásenie držiteľa licencie o tom, že súhlasí 
s výmazom zápisu licencie. Ak však žiadosť o výmaz podáva majiteľ OZEÚ sám, musí 
predložiť aj dôkaz o tom, že zapísaná licencia už neexistuje, alebo vyhlásenie držiteľa 
licencie, že súhlasí s výmazom. 
 
Ak zapísaný držiteľ licencie podá žiadosť o výmaz sám, majiteľ OZEÚ nebude 
informovaný o tejto žiadosti. 
 
Ak majiteľ OZEÚ tvrdí, že došlo k podvodu zo strany držiteľa licencie, musí poskytnúť 
právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v tomto zmysle. Nie je úlohou úradu 
vykonávať skúmanie v tejto súvislosti. 
 
Ak sa požiadalo o zápis viacerých licencií súčasne, je možné vykonať ich výmaz 
jednotlivo. 
 
Zápis licencií v registri OZEÚ, ktoré sú časovo obmedzené, to znamená dočasných 
licencií, automaticky nezanikne a musí sa z registra OZEÚ vymazať. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf
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3.2.1.2 Úprava licencie 
 
V prípade spoločnej žiadosti podanej majiteľom OZEÚ a držiteľom licencie sa 
nevyžaduje žiadny ďalší dôkaz o úprave licencie. 
 
Ak žiadosť predloží zapísaný majiteľ OZEÚ, dôkaz o úprave licencie je potrebný len 
v prípade, ak úprava, o ktorej zápis do registra OZEÚ sa žiada, má takú povahu, ktorou 
by sa obmedzili práva zapísaného držiteľa licencie v rámci licencie. Bolo by to tak 
napríklad vtedy, ak by sa malo zmeniť meno držiteľa licencie, ak by sa z výlučnej 
licencie mala stať nevýlučná, alebo ak by sa mala zúžiť územná pôsobnosť licencie, 
obdobie, na ktoré je udelená, alebo tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje. 
 
Ak žiadosť predloží zapísaný držiteľ licencie, dôkaz o úprave licencie je potrebný len 
v prípade, ak úprava, o ktorej zápis do registra OZEÚ sa žiada, má takú povahu, ktorou 
by sa rozšírili práva zapísaného držiteľa licencie v rámci licencie. Bolo by to tak 
napríklad v prípade, ak by sa z nevýlučnej licencie mala stať výlučná, alebo ak by sa 
úplne alebo čiastočne mali zrušiť akékoľvek zapísané zúženia licencie týkajúce sa jej 
územnej pôsobnosti, času, na ktorý je udelená, alebo tovarov alebo služieb, na ktoré 
sa vzťahuje. 
 
Ak je potrebný dôkaz o úprave licencie, stačí predložiť akýkoľvek z dokumentov 
uvedených v bode 4.1.4 nižšie, pokiaľ sú splnené tieto požiadavky: 
 

 Písomná dohoda musí byť podpísaná druhou zmluvnou stranou licenčnej zmluvy 
a musí sa týkať zápisu úpravy licencie podľa žiadosti. 

 

 Žiadosť o úpravu/výmaz zápisu licencie musí obsahovať informáciu o tom, ako 
bola licencia upravená. 

 

 Kópia alebo výpis z licenčnej dohody sa musí týkať upravenej licencie. 
 
 

3.2.2 Vecné práva 
 
3.2.2.1 Výmaz zápisu vecného práva 
 
Ak majiteľ OZEÚ a záložný veriteľ predložia spoločnú žiadosť, alebo ak samotný 
záložný veriteľ predloží žiadosť, nevyžaduje sa dôkaz o výmaze zápisu vecného práva, 
pretože zo samotnej žiadosti vyplýva vyhlásenie záložného veriteľa, že súhlasí 
s výmazom zápisu vecného práva. Ak žiadosť o výmaz podáva majiteľ OZEÚ, žiadosť 
musí sprevádzať dôkaz o tom, že zapísané vecné právo už neexistuje, alebo 
vyhlásenie záložného veriteľa, že súhlasí s výmazom. 
 
Ak zapísaný záložný veriteľ podá žiadosť o výmaz sám, majiteľ OZEÚ nebude 
informovaný o tejto žiadosti. 
 
Ak sa požiadalo o zápis viacerých vecných práv súčasne, je možné ich vymazať 
jednotlivo. 
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3.2.2.2 Úprava zápisu vecného práva 
 
Ak majiteľ OZEÚ a záložný veriteľ predložia spoločnú žiadosť, nie je potrebný ďalší 
dôkaz o úprave zápisu vecného práva. 
 
Ak predloží žiadosť majiteľ OZEÚ alebo záložný veriteľ, je potrebný dôkaz o úprave 
zápisu vecného práva. 
 
Ak je potrebný dôkaz o úprave zápisu vecného práva, stačí predložiť akýkoľvek 
z dokumentov uvedených v bode 5.1.4 nižšie, pokiaľ sú splnené tieto požiadavky: 
 

 Písomná dohoda musí byť podpísaná druhým účastníkom dohody o vecnom 
práve a musí sa týkať zápisu úpravy vecného práva podľa žiadosti. 

 

 V žiadosti o úpravu/výmaz zápisu vecného práva musí byť preukázané vecné 
právo v jeho upravenej podobe. 

 

 Kópia alebo výpis z dohody o vecnom práve musí obsahovať vecné právo v jeho 
upravenej podobe. 

 
 

3.2.3 Exekúcia 
 
3.2.3.1 Výmaz zápisu exekúcie 
 
Žiadosť o výmaz zápisu exekúcie musí byť sprevádzaná dôkazom o tom, že zapísaná 
exekúcia už neexistuje. Tento dôkaz pozostáva z právoplatného rozhodnutia 
príslušného orgánu. 
 
 
3.2.3.2 Úprava zápisu exekúcie 
 
Exekúciu je možné upraviť na základe predloženia príslušného právoplatného 
rozhodnutia príslušného orgánu preukazujúceho danú úpravu. 
 
 

3.2.4 Insolvenčné konanie 
 
3.2.4.1 Výmaz zápisu insolvenčného konania 
 
Žiadosť o výmaz zápisu insolvenčného konania musí byť sprevádzaná dôkazom o tom, 
že zapísané insolvenčné konanie už neexistuje. Tento dôkaz pozostáva z 
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. 
 
 
3.2.4.2 Úprava zápisu insolvenčného konania 
 
Zápis insolvenčného konania je možné upraviť na základe predloženia príslušného 
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu preukazujúceho danú úpravu. 
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3.3 Obsah žiadosti 
 

Článok 29 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 12 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 
Články 19 a 26 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Uplatňuje sa vyššie uvedený bod 2.4, pričom platí výnimka, že nie je potrebné uviesť 
údaje týkajúce sa držiteľa licencie, záložného veriteľa, príjemcu alebo likvidátora, čo 
však neplatí vtedy, keď ide o zmenu mena zapísaného držiteľa licencie, záložného 
veriteľa, príjemcu alebo likvidátora. 
 
Uplatňuje sa nižšie uvedený bod 4.2, ak sa žiada o úpravu rozsahu licencie, napríklad 
ak sa licencia stane dočasnou licenciou, alebo ak sa zmenila zemepisná pôsobnosť 
licencie. 
 
 

3.4 Poplatky 
 

3.4.1 Výmaz 
 

Článok 29 ods. 3 nariadenia o OZEÚ a bod 27 prílohy I A k nariadeniu o OZEÚ 
Článok 26 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Bod 19 prílohy k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 
Žiadosť o výmaz zápisu licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného 
konania sa považuje za nepodanú, kým nie je uhradený poplatok. Výška tohto 
poplatku je 200 EUR za každú OZEÚ, pre ktorú sa žiada o výmaz. 
 
Ak sa však požiadalo o niekoľko výmazov licencií, vecných práv alebo exekúcií v rámci 
jednej žiadosti a príslušný zapísaný majiteľ a držiteľ licencie (vrátane zmluvných 
podmienok), záložný veriteľ alebo príjemca sú zhodní vo všetkých prípadoch, poplatok 
za výmaz je obmedzený na maximálne 1 000 EUR. 
 
Uvedené platí bez ohľadu na to, ako boli podané prvotné žiadosti o zápis týchto licencií 
vecných práv alebo exekúcií. To znamená, že aj keď boli prvotné žiadosti o zápis 
týchto práv podané postupne a nemohol sa na ne uplatniť maximálny poplatok vo 
výške 1 000 EUR, ak sa o ich výmaz žiada v rámci jednej žiadosti o výmaz, maximálny 
poplatok vo výške 1 000 EUR sa na ne vzťahuje. 
 
Žiadosti o výmaz zápisu insolvenčného konania nepodliehajú poplatku. 
 
 

3.4.2 Úprava 
 

Článok 29 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 
Článok 26 ods. 6 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Úprava zápisu licencie, vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania 
nepodlieha poplatku. 
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3.5 Preskúmanie žiadostí o výmaz alebo úpravu 
 

3.5.1 Poplatky 
 

Článok 29 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 
Článok 26 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Ak nebol prijatý požadovaný poplatok za žiadosť o výmaz licencie, vecného práva 
alebo exekúcie, úrad informuje žiadateľa, že žiadosť sa považuje za nepodanú. 
 
Ako už bolo spomínané, žiadosti o výmaz zápisu insolvenčného konania 
nepodliehajú poplatku. 
 
 

3.5.2 Preskúmanie úradom 
 

Článok 29 ods. 2 a 4 nariadenia o OZEÚ 
Článok 26 ods. 2 a 4 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Pokiaľ ide o povinné prvky žiadosti, vyššie uvedený bod 2.5.2 sa uplatňuje primerane, 
a to aj vzhľadom na dôkaz, ak sa vyžaduje. Okrem toho sa na licencie (pozri bod 4.3 
nižšie), na vecné práva (pozri bod 5.2 nižšie), exekúcie (pozri bod 6.1 nižšie) 
a insolvenčné konania (pozri bod 7.1 nižšie) uplatňujú osobitné formálne náležitosti. 
 
Úrad informuje žiadateľa o výmaz alebo úpravu o akomkoľvek nedostatku a určí lehotu 
2 mesiacov. Ak nie sú nedostatky odstránené, úrad žiadosť o výmaz alebo úpravu 
zamietne. 
 

Článok 29 ods. 1, 2, 4 a 5, článok 111 ods. 6 a článok 117 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 26 ods. 6 a článok 69 ods. 6 nariadenia vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Nižšie uvedený bod 4.4 sa uplatňuje, pokiaľ by úprava licencie ovplyvnila povahu 
alebo jej obmedzenie na časť tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje OZEÚ. 
 
Všetkým dotknutým účastníkom bude oznámený zápis výmazu alebo úpravy licencie, 
vecného práva, exekúcie alebo insolvenčného konania. 
 
 

3.6 Zápis a zverejnenie 
 

Článok 111 ods. 3 písm. s) a článok 116 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ 
Článok 69 ods. 3 písm. t) a článok 70 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Vytvorenie, výmaz alebo úprava bude zapísaná do registra OZEÚ a uverejnená vo 
vestníku OZEÚ. 
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4 Licencie – osobitné ustanovenia 
 

4.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov 
 

Článok 19 a článok 26 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 2 ods. 1 písm. b) a článok 13 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia 
o OZEÚ 
Článok 27 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 1 ods. 1 písm. b), článok 23 ods. 4 a článok 24 ods. 1 vykonávacieho 
nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 

4.1.1 Žiadosť podaná samotným majiteľom OZEÚ 
 
Ak žiadosť o zápis licencie podáva samotný majiteľ OZEÚ, musí byť podpísaná 
majiteľom OZEÚ. V prípade spoločného vlastníctva sa vyžaduje podpis všetkých 
spoluvlastníkov alebo vymenovanie spoločného zástupcu. 
 
Nie je potrebný dôkaz o licencii. 
 
Úrad však bude držiteľa licencie informovať o zápise licencie do registra OZEÚ. 
 
Držiteľ licencie môže predložiť úradu vyhlásenie, že namieta voči zápisu licencie. Úrad 
nebude prijímať žiadne ďalšie opatrenia v súvislosti s vyhlásením, ale zapíše licenciu. 
Po zápise licencie môže ktorýkoľvek držiteľ licencie, ktorý nesúhlasí so zápisom 
licencie, požiadať o výmaz alebo úpravu licencie (pozri bod 3 vyššie). 
 
Úrad nebude brať do úvahy, či účastníci, aj keď súhlasili s licenčnou zmluvou, súhlasili 
s jej zápisom v úrade. Všetky spory týkajúce sa licencie musia byť vyriešené medzi 
dotknutými účastníkmi podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov (článok 19 
nariadenia o OZEÚ). 
 
 

4.1.2 Žiadosť podaná spoločne majiteľom OZEÚ a držiteľom licencie 
 
Ak žiadosť podáva majiteľ OZEÚ spolu s držiteľom licencie, musí byť podpísaná 
majiteľom OZEÚ, ako aj držiteľom licencie. V prípade spoločného vlastníctva sa 
vyžaduje podpis všetkých spoluvlastníkov alebo vymenovanie spoločného zástupcu. 
 
V tomto prípade podpis oboch účastníkov predstavuje dôkaz o licencii. 
 
V prípade výskytu formálneho nedostatku týkajúceho sa podpisu držiteľa licencie alebo 
týkajúceho sa jeho zástupcu bude žiadosť napriek tomu prijatá, pokiaľ by bola 
prijateľná, ak by ju predložil majiteľ OZEÚ sám. 
 
To isté platí v prípade výskytu nedostatku týkajúceho sa podpisu majiteľa OZEÚ alebo 
jeho zástupcu; v tomto prípade sa však posúdi, či by bola žiadosť prijateľná, ak by ju 
predložil držiteľ licencie sám. 
 
 

4.1.3 Žiadosť predložená iba držiteľom licencie 
 
Žiadosť o zápis licencie môže podať aj sám držiteľ licencie. V takomto prípade musí 
byť podpísaná držiteľom licencie a musí byť predložený dôkaz o licencii. 
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4.1.4 Dôkaz o licencii 
 
Dostatočným dôkazom o licencii je, ak je k žiadosti priložený niektorý z týchto 
dokumentov: 
 

 Vyhlásenie, že majiteľ OZEÚ súhlasí so zápisom licencie, podpísané majiteľom 
OZEÚ alebo jeho zástupcom. 

 
V súlade s článkom 13 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ sa za 
dostatočný dôkaz takisto považuje, ak je žiadosť o zápis licencie podpísaná 
oboma účastníkmi. Tento prípad je už opísaný v bode 4.1.2 vyššie. 

 

 Licenčná zmluva alebo výpis z nej s uvedením účastníkov a OZEÚ, na ktorú sa 
licencia udeľuje, a s uvedením ich podpisov. 

 
V mnohých prípadoch účastníci licenčnej zmluvy nebudú chcieť zverejniť všetky 
podrobnosti, ktoré môžu zahŕňať dôverné informácie o odmenách za licencie 
alebo iné zmluvné podmienky licencie. V týchto prípadoch stačí, ak je predložená 
len časť licenčnej zmluvy alebo výpis z nej, pokiaľ obsahuje identifikáciu 
účastníkov licenčnej zmluvy, skutočnosť, že dotknutá OZEÚ je predmetom 
licencie, a podpisy oboch účastníkov. Všetky ostatné prvky môžu byť vynechané 
alebo začiernené. 

 

 Neosvedčené vyhlásenie o licencii použitím úplného medzinárodného vzorového 
formulára č. 1 organizácie WIPO „Žiadosť o zápis licencie“. Formulár musí byť 
podpísaný majiteľom OZEÚ alebo jeho zástupcom, ako aj držiteľom licencie 
alebo jeho zástupcom. Nachádza sa na lokalite 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf. 

 
Nevyžaduje sa predloženie originálu dokumentu. Originálne dokumenty sa 
stávajú súčasťou spisu, a preto ich nemožno vrátiť osobe, ktorá ich predložila. 
Stačí predložiť jednoduché fotokópie. Originál dokumentu alebo fotokópia 
nemusia byť overené alebo legalizované, pokiaľ nemá úrad oprávnené 
pochybnosti o pravdivosti dokumentov. 

 
 
  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf
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4.2 Voliteľný obsah žiadosti 
 

Článok 25 ods. 1 a článok 26 ods. 3 nariadenia o OZEÚ 
Článok 32 ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 25 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
V závislosti od povahy licencie môže žiadosť o zápis licencie obsahovať žiadosť 
o zapísanie licencie spolu s inými údajmi, konkrétne tými, ktoré sú uvedené ďalej 
v písmenách a) až e). Tieto údaje môžu byť samostatné alebo v akejkoľvek kombinácii 
pre jednu licenciu (napr. výlučná časovo obmedzená licencia) alebo pre niekoľko 
licencií (napr. jedna výlučná licencia pre A, pokiaľ ide o členský štát X, a ďalšia pre B, 
pokiaľ ide o členský štát Y). Úrad ich zapíše do registra OZEÚ, len ak sa v žiadosti 
o zápis samotnej licencie jasne žiada o ich zápis. Bez tejto výslovnej žiadosti úrad do 
registra OZEÚ nezapíše žiadne údaje obsiahnuté v licenčnej zmluve, ktoré sú 
predložené, napríklad, ako dôkaz o licencii. 
 
Ak sa však vyžaduje zápis do registra OZEÚ pre jeden takýto údaj alebo viaceré takéto 
údaje, je potrebné uviesť tieto informácie: 
 
a) Ak je žiadosť o zápis licencie obmedzená len na niektoré tovary alebo služby, 

musia sa uviesť tovary alebo služby, pre ktoré bola udelená licencia. 
 
b) Ak ide o žiadosť o zápis licencie ako územne obmedzenej licencie, v žiadosti sa 

musí uviesť časť Európskej únie, pre ktorú bola licencia udelená. Časť Európskej 
únie môže predstavovať jeden alebo niekoľko členských štátov alebo jeden alebo 
niekoľko správnych oblastí v rámci členského štátu. 

 
c) Ak sa žiada o zápis výlučnej licencie, v žiadosti o zápis musí byť uvedené 

zodpovedajúce vyhlásenie. 
 
d) Ak sa žiada o zápis licencie udelenej na obmedzený čas, musí sa spresniť dátum 

uplynutia platnosti licencie. Okrem toho môže byť uvedený dátum začiatku 
platnosti licencie. 

 
e) Ak licenciu udeľuje držiteľ licencie, ktorého licencia je už zapísaná v registri 

OZEÚ, v žiadosti o zápis sa môže uviesť, že ide o sublicenciu. Sublicencie 
možno zapísať až po predchádzajúcom zápise hlavnej licencie. 

 
 

4.3 Prieskum osobitných formálnych náležitostí (licencie) 
 

Článok 26 ods. 4 nariadenia o OZEÚ 
Článok 24 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Ak žiadosť o zápis licencie podal majiteľ OZEÚ spolu s držiteľom licencie, úrad bude 
komunikovať s majiteľom OZEÚ a držiteľovi licencie pošle kópiu. 
 
Ak držiteľ licencie takisto predložil a podpísal žiadosť, nebude môcť napadnúť 
existenciu alebo rozsah licencie. 
 
Ak podal žiadosť o zápis licencie len majiteľ OZEÚ, úrad nebude informovať držiteľa 
licencie. 
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Úrad písomne informuje žiadateľa o akýchkoľvek nedostatkoch v žiadosti. Ak 
nedostatky nie sú odstránené v lehote stanovenej v oznámení, ktorá zvyčajne trvá 2 
mesiace od dátumu oznámenia, úrad žiadosť zamietne. Dotknutý účastník sa môže 
proti tomuto rozhodnutiu odvolať. 
 
 

4.4 Preskúmanie voliteľných prvkov (licencie) 
 

Článok 26 nariadenia o OZEÚ 
Článok 25 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Ak sa v žiadosti o zápis licencie osobitne uvádza, že licencia má byť zapísaná ako: 
 

 výlučná licencia, 

 dočasná licencia, 

 územne obmedzená licencia, 

 licencia obmedzená na určité tovary alebo služby, alebo 

 sublicencia, 
 
úrad preskúma, či obsahuje údaje uvedené vo vyššie uvedených bodoch 2.4 a 4.1. 
 
Pokiaľ ide o uvedenie, že ide o výhradnú licenciu, úrad bude akceptovať len tento 
pojem a žiadne iné znenie. Ak nie je výslovne uvedená výlučná licencia, úrad bude 
licenciu považovať za nevýlučnú. 
 
Ak sa v žiadosti o zápis uvádza, že sa týka licencie obmedzenej na určité tovary alebo 
služby, na ktoré sa vzťahuje OZEÚ, úrad skontroluje, či sú dané tovary a služby 
náležite zaradené do skupín a či sa na ne OZEÚ skutočne vzťahuje. 
 
Pokiaľ ide o sublicenciu, úrad skontroluje, či ju udelil držiteľ licencie, ktorý je už 
zapísaný v registri OZEÚ. Úrad zamietne zápis sublicencie, ak hlavná licencia nebola 
zapísaná v registri OZEÚ. Úrad však nebude kontrolovať platnosť žiadosti o zápis 
sublicencie ako výlučnej licencie, ak hlavná licencia nie je výlučnou licenciou. Nebude 
ani skúmať, či sa v hlavnej licenčnej zmluve vylučuje udeľovanie sublicencií. 
 
Je povinnosťou žiadateľa o zápis licencie neuzatvárať a nezapisovať nezlučiteľné 
zmluvy a žiadať o výmaz alebo úpravu zápisov v registri, ktoré už nie sú platné. Ak 
napríklad bola zapísaná výlučná licencia bez obmedzenia tovarov a územia a žiada sa 
o zápis ďalšej výlučnej licencie, úrad zapíše uvedenú druhú licenciu, aj keď sa na prvý 
pohľad zdá, že obe licencie sú nezlučiteľné. 
 
Účastníkom sa okrem toho odporúča, aby pravidelne a pohotovo aktualizovali všetky 
informácie v registri OZEÚ prostredníctvom výmazu alebo úpravy existujúcich licencií 
(pozri bod 3 vyššie). 
 

Článok 25 ods. 1 a článok 26 ods. 3 a 4 nariadenia o OZEÚ 
Článok 32 ods. 1 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 24 ods. 3 a článok 25 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Ak chýbajú údaje uvedené v bode 4.2, úrad vyzve žiadateľa o zápis licencie, aby 
predložil doplňujúce informácie. Ak žiadateľ nezareaguje na príslušné oznámenie, úrad 
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nezohľadní uvedené údaje a zapíše licenciu bez zmienky o nich. Žiadateľ bude o tom 
informovaný a môže sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. 
 
 

4.5 Postup zápisu a uverejnenie (licencie) 
 

Článok 25 ods. 5, článok 111 ods. 3 písm. j) a článok 116 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o OZEÚ 
Článok 32 ods. 5 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 69 ods. 3 písm. t) a článok 70 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Úrad licenciu zapíše do registra OZEÚ a uverejní zápis vo vestníku OZEÚ. 
 
V relevantných prípadoch bude v zápise v registri OZEÚ uvedené len, že licencia je: 
 

 výlučná licencia, 

 dočasná licencia, 

 územne obmedzená licencia, 

 sublicencia alebo 

 licencia obmedzená na určité tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje OZEÚ. 
 
Uverejnené budú tieto informácie: 
 

 obdobie platnosti dočasnej licencie, 

 územie, na ktoré sa vzťahuje územne obmedzená zmluva, 

 tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje čiastočná licencia. 
 
 

Článok 111 ods. 6 nariadenia o OZEÚ 
Článok 69 ods. 5 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Úrad informuje žiadateľa o zápis licencie o jej zápise. 
 
Ak podal žiadosť o zápis licencie držiteľ licencie, úrad bude o zápise licencie 
informovať aj majiteľa OZEÚ. 
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4.6 Prevod licencie 
 

4.6.1 Ustanovenia týkajúce sa prevodu licencie 
 

Článok 25 ods. 5 nariadenia o OZEÚ 
Článok 32 ods. 5 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Licenciu vzťahujúcu sa na OZEÚ je možné previesť. Prevod licencie sa odlišuje od 
prevodu sublicencie v tom, že pri prevode licencie stráca držiteľ licencie všetky svoje 
práva v rámci licencie a je nahradený novým držiteľom licencie, zatiaľ čo v prípade 
prevodu sublicencie zostáva hlavná licencia účinná. Podobne, prevod licencie sa 
odlišuje od zmeny mena majiteľa, pri ktorej nedochádza k zmene vlastníctva (pozri 
usmernenia, časť E Operácie registra, oddiel 3 Ochranné známky Európskej únie 
a zapísané dizajny Spoločenstva ako predmety vlastníctva, kapitola 1 Prevod). 
 
 

4.6.2 Uplatniteľné pravidlá 
 

Článok 26 ods. 1 a 5 nariadenia o OZEÚ a bod 26 písm. b) prílohy I A k nariadeniu 
o OZEÚ 
Článok 24 ods. 1 a 3 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Bod 18 písm. b) prílohy k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 
Postup zápisu prevodu licencie sa riadi rovnakými pravidlami, ako žiadosť o zápis 
licencie. 
 
Prevod licencie podlieha úhrade poplatku. Vyššie uvedený bod 2.3 sa uplatňuje 
primerane. 
 
Pokiaľ ide o požiadavku v súlade s týmito pravidlami týkajúcu sa vyhlásenia alebo 
podpisu majiteľa OZEÚ, namiesto toho sa vyžaduje vyhlásenie alebo podpis 
zapísaného držiteľa licencie (bývalého držiteľa licencie). 
 
 

5 Vecné práva – osobitné ustanovenia 
 

5.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov 
 

Článok 19 a článok 26 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 2 ods. 1 písm. b) a článok 13 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia 
o OZEÚ 
Článok 27 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 1 ods. 1 písm. b), článok 23 ods. 4 a článok 24 ods. 1 vykonávacieho 
nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 

5.1.1 Žiadosť podaná iba majiteľom OZEÚ 
 
Ak žiadosť o zápis vecného práva podáva sám majiteľ OZEÚ, musí byť podpísaná 
majiteľom OZEÚ. V prípade spoločného vlastníctva sa vyžaduje podpis všetkých 
spoluvlastníkov alebo vymenovanie spoločného zástupcu. 
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Podpis majiteľa OZEÚ predstavuje dôkaz o vecnom práve. Nie je potrebný ďalší dôkaz 
o vecnom práve. 
 
Úrad však bude informovať záložného veriteľa po zapísaní vecného práva v registri 
OZEÚ. 
 
Ak záložný veriteľ podá úradu vyhlásenie, v ktorom namieta proti zápisu vecného 
práva, úrad vyhlásenie postúpi majiteľovi OZEÚ len na informačné účely. Úrad nebude 
v súvislosti s vyhlásením podnikať žiadne ďalšie kroky. Po zápise vecného práva môže 
každý záložný veriteľ, ktorý nesúhlasí so zápisom vecného práva, požadovať výmaz 
alebo úpravu zápisu vecného práva (pozri bod 3 vyššie). 
 
Úrad nebude zohľadňovať, či sa účastníci dohodli o zápise zmluvy o vecnom práve na 
úrade. Všetky spory týkajúce sa vecného práva musia byť vyriešené medzi dotknutými 
účastníkmi podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov (článok 19 nariadenia 
o OZEÚ). 
 
 

5.1.2 Žiadosť podaná spoločne majiteľom OZEÚ a záložným veriteľom 
 
Ak žiadosť o zápis vecného práva podávajú spoločne majiteľ OZEÚ a záložný veriteľ, 
musí byť podpísaná oboma účastníkmi. V prípade spoločného vlastníctva sa vyžaduje 
podpis všetkých spoluvlastníkov alebo vymenovanie spoločného zástupcu. 
 
V tomto prípade podpis oboch účastníkov predstavuje dôkaz o vecnom práve. 
 
V prípade výskytu formálneho nedostatku týkajúceho sa podpisu záložného veriteľa 
alebo týkajúceho sa jeho zástupcu bude žiadosť napriek tomu prijatá, pokiaľ by bola 
prijateľná, ak by ju predložil samotný majiteľ OZEÚ. 
 
To isté platí v prípade nedostatku týkajúceho sa podpisu majiteľa OZEÚ alebo jeho 
zástupcu; v tomto prípade sa však posúdi, či by žiadosť by bola prijateľná, ak by ju 
predložil záložný veriteľ sám. 
 
 

5.1.3 Žiadosť podaná samotným záložným veriteľom 
 
Žiadosť môže podať aj samotný záložný veriteľ. V takomto prípade musí byť podpísaná 
záložným veriteľom a musí byť predložený dôkaz o vecnom práve. 
 
 

5.1.4 Dôkaz o vecnom práve 
 
Dostatočným dôkazom o vecnom práve je, ak je k žiadosti o zápis vecného práva 
priložený niektorý z týchto dokumentov: 
 

 Vyhlásenie podpísané majiteľom OZEÚ, že súhlasí so zápisom vecného práva. 
 

V súlade s článkom 13 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ sa za 
dostatočný dôkaz takisto považuje, ak je žiadosť o zápis vecného práva 
podpísaná oboma účastníkmi. Tento prípad je už opísaný v bode 5.1.2 vyššie. 

 

 Zmluva o vecnom práve alebo výpis z nej s uvedením predmetnej OZEÚ 
a účastníkov spolu s ich podpismi. 
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Stačí, ak je predložená zmluva o vecnom práve. V mnohých prípadoch si 
účastníci zmluvy o vecnom práve neželajú zverejniť všetky podrobnosti zmluvy, 
ktorá môže obsahovať dôverné informácie o podmienkach záložného práva. V 
týchto prípadoch stačí, ak je predložená len časť zmluvy o vecnom práve alebo 
výpis z nej, pokiaľ sú v nej uvedení účastníci zmluvy o vecnom práve a OZEÚ, 
ktorá je predmetom vecného práva, a pokiaľ obsahuje podpisy oboch účastníkov. 
Všetky ostatné prvky môžu byť vynechané alebo začiernené. 

 

 Neoverené vyhlásenie o vecnom práve podpísané majiteľom OZEÚ, ako aj 
záložným veriteľom. 

 
Nevyžaduje sa predloženie originálu dokumentu. Originálne dokumenty sa 
stávajú súčasťou spisu, a preto ich nemožno vrátiť osobe, ktorá ich predložila. 
Stačí predložiť jednoduché fotokópie. Originál dokumentu alebo fotokópia 
nemusia byť overené alebo legalizované, pokiaľ nemá úrad oprávnené 
pochybnosti o pravdivosti dokumentov. 

 
 

5.2 Preskúmanie požiadaviek týkajúcich sa osobitných 
formálnych náležitostí (vecné práva) 

 

Článok 26 ods. 4 nariadenia o OZEÚ 
Článok 24 ods. 3 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Ak žiadosť o zápis vecného práva podal majiteľ OZEÚ spolu so záložným veriteľom, 
úrad bude komunikovať s majiteľom OZEÚ a záložnému veriteľovi pošle kópiu. 
 
Ak žiadosť predložil a podpísal aj záložný veriteľ, nebude môcť napadnúť existenciu 
a rozsah dohody o vecnom práve v rámci konaní pred úradom bez ohľadu na to, čo sa 
v tejto súvislosti stanovuje vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov. 
 
Ak majiteľ OZEÚ tvrdí, že došlo k podvodu zo strany záložného veriteľa, musí 
poskytnúť právoplatné súdne rozhodnutie v tomto zmysle. Nie je úlohou úradu 
vykonávať skúmanie uvedeného tvrdenia. 
 
Úrad písomne informuje žiadateľa o akýchkoľvek nedostatkoch v žiadosti. Ak 
nedostatky nie sú odstránené v lehote stanovenej v oznámení, ktorá zvyčajne trvá 2 
mesiace od dátumu oznámenia, úrad žiadosť zamietne. Dotknutý účastník sa bude 
môcť proti tomuto rozhodnutiu odvolať. 
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5.3 Postup zápisu a uverejnenie (vecné práva) 
 

Článok 22 ods. 2), článok 26 ods. 5, článok 111 ods. 3 písm. h) a článok 111 ods. 6 
nariadenia o OZEÚ 
Článok 29 ods. 2 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 24 ods. 4, článok 69 ods. 3 písm. j) a článok 69 ods. 5 vykonávacieho 
nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
V prípade OZEÚ, úrad zapíše vecné právo do registra OZEÚ a uverejní zápis vo 
vestníku OZEÚ. V prípade prihlášok OZEÚ zápis nebude uverejnený. 
 
Úrad informuje žiadateľa o zápis vecného práva o jeho zápise. 
 
Ak podal žiadosť o zápis vecného práva záložný veriteľ, úrad bude o zápise informovať 
aj majiteľa OZEÚ. 
 
 

5.4 Prevod vecného práva 
 

Článok 26 ods. 1 a 5 nariadenia o OZEÚ a bod 26 písm. d) prílohy I A k nariadeniu 
o OZEÚ 
Článok 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Bod 18 písm. d) prílohy k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 

5.4.1 Ustanovenia týkajúce sa prevodu vecného práva 
 
Vecné právo môže byť prevedené. 
 
 

5.4.2 Uplatniteľné pravidlá 
 
Konanie o zápise prevodu vecného práva sa riadi rovnakými pravidlami ako zápis 
vecného práva. 
 
Prevod vecného práva podlieha úhrade poplatku. Vyššie uvedený bod 2.3 sa uplatňuje 
primerane. 
 
Pokiaľ ide o požiadavku v súlade s týmito pravidlami týkajúcu sa vyhlásenia alebo 
podpisu majiteľa OZEÚ, namiesto toho sa vyžaduje vyhlásenie alebo podpis 
zapísaného záložného veriteľa (bývalého záložného veriteľa). 
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6 Exekúcia –osobitné ustanovenia 
 

6.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov 
 

Článok 26 ods. 1 nariadenia o OZEÚ 
Článok 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ 
Článok 1 ods. 1 písm. b) a článok 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 

6.1.1 Žiadosť podaná majiteľom OZEÚ 
 
Ak žiadosť o zápis exekúcie podá majiteľ OZEÚ, musí byť podpísaná majiteľom OZEÚ. 
V prípade spoločného vlastníctva sa vyžaduje podpis všetkých spoluvlastníkov alebo 
vymenovanie spoločného zástupcu. 
 
Úrad bude príjemcu informovať o zápise exekúcie do registra OZEÚ. 
 
Príjemca môže predložiť úradu vyhlásenie, že namieta voči zápisu exekúcie. Úrad 
nebude vo veci tohto vyhlásenia podnikať žiadne ďalšie kroky. Po zápise exekúcie 
môže každý príjemca, ktorý nesúhlasí so zápisom exekúcie, požiadať o výmaz alebo 
úpravu zápisu exekúcie (pozri bod 3 vyššie). 
 
Všetky spory týkajúce sa exekúcie musia byť vyriešené medzi dotknutými účastníkmi 
podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov (článok 19 nariadenia o OZEÚ). 
 
 

6.1.2 Žiadosť podaná príjemcom 
 
Žiadosť o zápis exekúcie môže podať aj príjemca. V tomto prípade musí byť podpísaná 
oprávnenou osobou. 
 
Okrem toho musí byť predložený dôkaz o výkone exekúcie. 
 
 

6.1.3 Žiadosť predložená súdom alebo iným orgánom 
 
Žiadosť o zápis exekúcie môže podať aj súd alebo orgán vydávajúci rozhodnutie. V 
tomto prípade musí byť podpísaná súdom alebo orgánom. 
 
Okrem toho musí byť predložený dôkaz o výkone exekúcie. 
 
 

6.1.4 Dôkaz o výkone exekúcie 
 
Dostatočným dôkazom o exekúcii je, ak je žiadosť o zápis exekúcie sprevádzaná 
právoplatným rozhodnutím príslušného vnútroštátneho orgánu. 
 
V mnohých prípadoch si účastníci konania o výkone exekúcie nebudú želať zverejniť 
všetky podrobnosti rozsudku, ktorý môže obsahovať dôverné informácie. V týchto 
prípadoch stačí, ak je predložená len časť rozhodnutia o exekúcii alebo výpis z neho, 
pokiaľ sú v ňom uvedení účastníci konania o exekúcii a OZEÚ, ktorá je predmetom 
exekúcie, a pokiaľ je v ňom potvrdené, že rozhodnutie je právoplatné. Všetky ostatné 
prvky môžu byť vynechané alebo začiernené. 
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6.2 Postup zápisu a uverejnenie (exekúcia) 
 

Článok 111 ods. 3 písm. i) a článok 116 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ 
Článok 69 ods. 3 písm. k) a článok 70 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Po zápise známky bude exekúcia zapísaná do registra OZEÚ a uverejnená vo vestníku 
OZEÚ. 
 
Úrad informuje žiadateľa o zápis exekúcie o jej zápise. 
 
V príslušných prípadoch bude informovaný aj majiteľ OZEÚ. 
 
 

7 Insolvenčné konanie – osobitné ustanovenia 
 

7.1 Požiadavky týkajúce sa dôkazov 
 
Dostatočným dôkazom o určení likvidátora a insolvenčnom konaní je, ak je žiadosť 
o zápis insolvenčného konania sprevádzaná právoplatným rozhodnutím príslušného 
vnútroštátneho orgánu. 
 
Stačí, ak je predložené rozhodnutie o platobnej neschopnosti. V mnohých prípadoch si 
účastníci insolvenčného konania nebudú želať zverejniť všetky podrobnosti 
rozhodnutia, ktoré môže obsahovať dôverné informácie. V týchto prípadoch stačí, ak je 
predložená len časť alebo výpis z rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom uvedení účastníci 
konania. Všetky ostatné prvky môžu byť vynechané alebo začiernené. 
 
Nevyžaduje sa predloženie originálu dokumentu. Originálne dokumenty sa stávajú 
súčasťou spisu, a preto ich nemožno vrátiť osobe, ktorá ich predložila. Stačí predložiť 
jednoduché fotokópie. Originál dokumentu alebo fotokópia nemusia byť overené alebo 
legalizované, pokiaľ nemá úrad oprávnené pochybnosti o pravdivosti dokumentov. 
 
 

7.2 Postup zápisu a uverejnenie (insolvenčné konanie) 
 

Článok 111 ods. 3 písm. i) a článok 116 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ 
Článok 69 ods. 3 písm. k) a článok 70 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 

 
Po zápise známky bude insolvenčné konanie zapísané do registra OZEÚ a zápis 
uverejnený vo vestníku OZEÚ. Uverejnenie obsahuje číslo (čísla) zápisu OZEÚ, názov 
orgánu požadujúceho zápis v registri OZEÚ, dátum a číslo zápisu a dátum uverejnenia 
zápisu vo vestníku OZEÚ. 
 
Úrad informuje žiadateľa o zápis insolvenčného konania o jeho zápise. 
 
Kontaktné údaje likvidátora sú zaznamenané ako „korešpondenčná adresa“ majiteľa 
OZEÚ v databáze úradu a tretie strany si môžu pozrieť úplné údaje o insolvenčnom 
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konaní prostredníctvom žiadosti o nahliadnutie do spisov (pozri usmernenia, časť E 
Operácie registra, oddiel 5 Nahliadnutie do spisov). 
 
 

8 Postupy týkajúce sa zapísaných dizajnov Spoločenstva 
 

Články 27, 29, 30, 31, 32 a 33 a článok 51 ods. 4 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Články 24 až 26 a článok 27 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch 
Spoločenstva 
Body 18 a 19 prílohy k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 
Právne ustanovenia obsiahnuté v nariadení o dizajnoch Spoločenstva, vo 
vykonávacom nariadení o dizajnoch Spoločenstva a v nariadení o poplatkoch za 
dizajny Spoločenstva týkajúce sa exekúcií a insolvenčných konaní zodpovedajú 
príslušným ustanoveniam v nariadení o OZEÚ, v delegovanom nariadení o OZEÚ a vo 
vykonávacom nariadení o OZEÚ. 
 
Z tohto dôvodu sa právne zásady a konanie o zápise, výmaze alebo úprave licencií, 
vecných práv, exekúcií alebo insolvenčných konaní vzťahujúcich sa na ochranné 
známky uplatňujú primerane na zapísané dizajny Spoločenstva, s výnimkou 
nasledujúcich osobitných postupov. 
 
 

8.1 Hromadné žiadosti týkajúce sa zapísaných dizajnov 
Spoločenstva 

 

Článok 37 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 
Článok 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva 

 
Žiadosť o zapísanie licencií, vecných práv a exekúcií vzťahujúcich sa na zapísané 
dizajny Spoločenstva je možné podať aj vo forme hromadných žiadostí týkajúcich sa 
viacerých dizajnov. 
 
Na účely právneho účinku licencií, vecných práv a exekúcií, ako aj na účely postupov 
zápisu licencií, vecných práv a exekúcií sa bude s jednotlivými dizajnmi obsiahnutými 
v hromadnej prihláške zaobchádzať, ako by šlo o samostatné prihlášky. Toto platí aj po 
zápise dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške. 
 
Inými slovami, každý dizajn uvedený v hromadnej prihláške môže byť predmetom 
licencie, záložného práva alebo exekúcie nezávisle od ostatných. 
 
Osobitne v prípade licencií sa voliteľné údaje, pokiaľ ide o druh licencie a postup ich 
preskúmania, ako sa uvádza v bodoch 4.2 a 4.4 (s výnimkou licencie obmedzenej na 
niektoré tovary, pri ktorej to nie je možné), sa uplatňujú oddelene a nezávisle na každý 
jednotlivý dizajn zahrnutý v hromadnej prihláške. 
 

Body 18 a 19 prílohy k nariadeniu o poplatkoch za dizajny Spoločenstva 

 
Poplatok vo výške 200 EUR za zápis licencie, vecného práva alebo exekúcie; za 
prevod licencie alebo vecného práva; či za výmaz licencie, vecného práva alebo 
exekúcie sa uplatňuje samostatne na každý dizajn a nie na každú hromadnú žiadosť. 
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To isté platí v prípade maximálneho poplatku vo výške 1 000 EUR, ak sa predloží viac 
žiadostí. 
 
 

8.2 Ďalšie zápisy do registra týkajúce sa zapísaných dizajnov 
Spoločenstva 

 
Okrem toho sa zapísaných dizajnov Spoločenstva osobitne týkajú tieto zápisy: 
 

 začatie konania o oprávnení pred súdom pre dizajny Spoločenstva, 

 právoplatné rozhodnutia týkajúce sa konania o oprávnení pred súdom pre dizajny 
Spoločenstva, 

 zmena vlastníctva po rozhodnutí súdu pre dizajny Spoločenstva. 
 
 

9 Postupy týkajúce sa medzinárodných ochranných 
známok 

 

Pravidlá 20 a 20bis Spoločného vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode 
o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode. 

 

9.1 Zápis licencií 
 
Madridský systém umožňuje zápis licencií na základe medzinárodného zápisu. 
 
Všetky žiadosti o zápis licencie by mali predložené na formulári MM13 buď: 
 

 priamo Medzinárodnému úradu majiteľom zápisu alebo 

 prostredníctvom úradu zmluvnej strany zapísaného majiteľa alebo 
prostredníctvom úradu zmluvnej strany; v súvislosti s ktorou sa licencia udeľuje, 
alebo 

 prostredníctvom úradu držiteľa licencie. 
 
Žiadosť nemôže držiteľ licencie predložiť priamo Medzinárodnému úradu. Nemal by sa 
používať formulár žiadosti úradu. 
 
Podrobné informácie o zaznamenávaní licencií sa nachádzajú 
v bodoch B.II.93.01 - 99.04 Príručky k medzinárodnému zápisu známok podľa 
Madridskej dohody a protokolu k Madridskej dohode (www.wipo.int/madrid/en/guide/). 
Viac informácií o medzinárodných ochranných známkach sa nachádza 
v usmerneniach, časti M Medzinárodné známky. 
 
 

9.2 Zápisy vecných práv, exekúcií alebo insolvenčných konaní 
 
Madridský systém umožňuje zapísanie vecných práv, exekúcií alebo insolvenčných 
konaní na základe medzinárodného zápisu (pozri Spoločný vykonávací predpis –
 pravidlo 20). Pre používateľov je k dispozícii formulár MM19 na požiadanie o zápis 
obmedzenia dispozičného práva majiteľa do Medzinárodného registra. Použitie tohto 
formulára sa dôrazne odporúča, aby sa predišlo nezrovnalostiam. 
 

http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm13.pdf
http://www.wipo.int/madrid/en/guide/
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm19.pdf
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Žiadosti by mali byť predložené buď: 
 

 priamo Medzinárodnému úradu majiteľom zápisu alebo 

 úradu zmluvnej strany zapísaného majiteľa alebo 

 úradu zmluvnej strany, ktorej sa udeľuje vecné právo, exekúcia alebo 
insolvenčné konanie, alebo 

 úradu zmluvnej strany záložného veriteľa, príjemcu alebo likvidátora. 
 
Záložný veriteľ, príjemca ani likvidátor nemôžu podať žiadosť priamo Medzinárodnému 
úradu. Nemá sa použiť formulár žiadosti úradu. 
 
Podrobné informácie o zápise vecných práv, exekúcií alebo insolvenčných konaní sa 
nachádzajú v časti B kapitole II bodoch 92.01 - 92.04 Príručky k medzinárodnému 
zápisu známok podľa Madridskej dohody a protokolu k Madridskej dohode 
(www.wipo.int/madrid/en/guide). Viac informácií o medzinárodných ochranných 
známkach sa nachádza v usmerneniach, časti M Medzinárodné známky. 

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

