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Alicante, 10. června 2020 
 

Výzva k vyjádření zájmu o poskytování bezplatných služeb 
v oblasti duševního vlastnictví malým a středním podnikům (1) 

1. Základní informace 
 
V souvislosti s aktuální krizí vyvolanou onemocněním COVID-19 si orgány a instituce 
EU kladou za cíl podpořit a nastartovat ekonomiku v souladu s evropskými prioritami 
a se zajištěním solidarity EU s malými a středními podniky. Malé a střední podniky 
představují 99 % všech podniků v Evropské unii. 

 
 Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) usiluje o vypracování 
seznamu právnických firem, právníků, advokátů a specialistů zabývajících se 
problematikou duševního vlastnictví, ochotných nabídnout malým a středním 
podnikům v členských státech Evropské unie (EU) (2) bezplatné služby v oblasti 
práv duševního vlastnictví. 

 

Pro účely této výzvy bezplatné služby zahrnují činnosti uvedené v odstavci 4. 
 
Definice malých a středních podniků používaná v souvislosti s touto výzvou je 
vymezena v Uživatelské příručce Komise k definici malých a středních podniků 
2015, která vychází z doporučení Komise 2003/361/ES. 

 

Důležité upozornění: v zásadě jsou do této výzvy zahrnuty všechny bezplatné služby 
v oblasti duševního vlastnictví. Tyto služby se nesmí zaměňovat se službami 
alternativního řešení sporů nabízenými úřadem EUIPO (3). 

 
 

(1) Účelem této výzvy k vyjádření zájmu není vytvořit seznam prodejců ani předběžně vybraných uchazečů podle 
přílohy I oddílu 13 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Odborníci zařazení do skupiny odborníků navážou pracovní 
vztah přímo s malými a středními podniky, které budou bezplatné služby zdarma využívat. Tato výzva k vyjádření zájmu 
se však bude řídit stejnými zásadami, jako jsou ty, které jsou stanoveny ve výše zmíněném nařízení, tj. transparentnost, 
rovné zacházení a proporcionalita. 
(2) Této výzvy k vyjádření zájmu se mohou za rovných podmínek účastnit všechny fyzické a právnické osoby spadající 
do oblasti působnosti Smluv. To zahrnuje všechny právnické osoby registrované v EU a všechny fyzické osoby mající 
provozovnu nebo místo výkonu práce v EU. 
Žadatelé z Islandu, Norska a Lichtenštejnska mají plný přístup na jednotný trh v rámci Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru (EHP), a tudíž mají rovný přístup, pokud jde o tuto výzvu k vyjádření zájmu. 
Pro britské žadatele:  od 1. února 2020  přestalo  být Spojené království  členským  státem  EU.  Nicméně  v souladu 
s článkem 126 a čl. 127 odst. 1 dohody o vystoupení uzavřené mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím se právo 
EU bude na Spojené království a v něm uplatňovat i nadále během přechodného období, které končí 31. prosince 2020. 
Tento program se tudíž vztahuje i na malé a střední podniky a zástupce usazené ve Spojeném království během tohoto 
přechodného období. 
(3) Bezplatné služby v oblasti duševního vlastnictví by neměly být zaměňovány se službou alternativního řešení sporů 
(ADR). 
Úřad EUIPO nabízí zvláštní neprávní službu ke COVID-19, aby malé a střední podniky mohly přijmout informované 
rozhodnutí, které mechanismy pro urovnávání sporů mají zvolit pro urovnání sporů před úřadem EUIPO. 
Tato zvláštní neprávní služba se označuje ADR a MSP o ni může požádat při následujících řízeních úřadu EUIPO: 
námitková řízení (po přechodném období) pro nezastupované malé a střední podniky; řízení o zrušení; řízení o 
prohlášení neplatnosti; odvolací řízení. ADR je mimo oblast působnosti této bezplatné iniciativy zaměřené na duševní 
vlastnictví. 
Funkcí služby ADR je informovat malé a střední podniky o následujících mechanismech řešení sporů dostupných buď 
u úřadu EUIPO, nebo jinde: mediace, dohodovací řízení, asistované vyjednávání, včasné neutrální hodnocení a 
(nezávazné) znalecké určení. 
V případě dotazů k ADR zašlete e-mail na adresu BoA-ADRS@euipo.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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2. Účel této výzvy k vyjádření zájmu 
 
Vytvořit skupinu odborníků (poskytovatelů bezplatných služeb v oblasti duševního 
vlastnictví), kteří  mají  zájem  poskytovat  malým  a středním  podnikům  usazeným  v 
členském státě EU (4) bezplatné služby vymezené v odstavci 4 ve věcech týkajících 
se duševního vlastnictví. 

 
Pro zařazení do skupiny odborníků musí žadatelé splňovat požadavky na způsobilost 
(viz odstavec 3) a vyplnit formulář o účasti. 

 

Skupina odborníků bude v podobě seznamu zveřejněna na webové stránce úřadu 
EUIPO. Žadatelé musí souhlasit se zařazením na tento zveřejněný seznam 
potvrzením příslušné možnosti ve formuláři. V opačném případě úřad EUIPO uchová 
příslušná jména v interní evidenci pro použití při přiřazování poskytovatelů služeb 
žadatelům o služby. 

 

3. Požadavky na způsobilost pro zařazení do skupiny poskytovatelů 
bezplatných služeb 

 

Žadatelé musí vyplnit a předložit čestné prohlášení v on-line podobě, kterým potvrzují, 
že splňují následující požadavky: 

 
• jejich provozovna nebo místo výkonu práce se nachází v členském státě EU 

(5) a 

• jsou oprávněni zastupovat fyzické nebo právnické osoby ve věcech duševního 
vlastnictví před úřadem EUIPO, EPO, Úřadem Beneluxu pro duševní vlastnictví 
nebo před národním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu EU (6). 

 

Úřad EUIPO si vyhrazuje právo kdykoli zkontrolovat platnost prohlášení tak, že si 
vyžádá průkazný doklad o splnění výše uvedených požadavků. 

 
Jestliže žadatel nevyplní uvedený formulář nebo nesplňuje některý z výše uvedených 
požadavků, nebude na seznam zařazen. 

 
Předpokládá se, že zástupci zařazení na seznamy podle čl. 120 odst. 1 písm. b) 
nařízení o ochranné známce EU nebo čl. 78 odst. 4 nařízení o průmyslových vzorech 
Společenství výše uvedené požadavky splňují, a nemusí tudíž čestné prohlášení 
předkládat. 

 

 

Jedním z možných výsledků ADR je to, že malý a střední podnik obdrží radu, aby se obrátil na bezplatnou službu 
zaměřenou na duševní vlastnictví nebo požádal o právní poradenství. 
Bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví mohou nicméně zahrnovat profesionální zastupování malých a 
středních podniků při kterémkoli z výše uvedených mechanismů řešení sporů a mohou rovněž zahrnovat poradenství 
k možným mechanismům řešení sporů během přechodného období (při námitkových řízeních) a kde jsou strany 
zastupovány. 
(4) Právnické osoby by měly být registrované v členském státě EU/EHP. 
(5) Právnické osoby by měly  být registrovány, fyzické osoby  by měly  mít provozovnu nebo místo výkonu práce       
v členském státě EU/EHP. 
(6) Uvedené platí stejně pro jakýkoli členský stát EU/EHP. 

http://euipo.europa.eu/
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4. Druh a rozsah služeb 
 

Každý žadatel by měl uvést druh podpory v oblasti duševního vlastnictví, který může 
a je ochoten malým a středním podnikům nabídnout v rámci bezplatného programu 
v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy: 

• pomoc při pochopení, která práva duševního vlastnictví jsou pro klienta 
nejlepší, 

• pomoc při přípravě žádosti k duševnímu vlastnictví, 

• zastupování při soudním řízení (vnitrostátní a/nebo evropský soud), 

• příprava komerční/právní dokumentace k duševnímu vlastnictví (tj. 
dohod, jako jsou licence, převody práv duševního vlastnictví atd.), 

• strategie pro zpeněžení práv duševního vlastnictví, 

• podnikové audity duševního vlastnictví, 

• celní záležitosti v oblasti duševního vlastnictví a další opatření zaměřená 
na vymáhání práv duševního vlastnictví, 

• pomoc při řízení před úřadem průmyslového vlastnictví (7), 

• pomoc malému a střednímu podniku, jehož práva duševního vlastnictví 
využívají bez svolení třetí strany, 

• pomoc malému a střednímu podniku, který je obviněn, že bez svolení 
využívá práva duševního vlastnictví, 

• jiné záležitosti týkající se duševního vlastnictví. 
 
Uvedou rovněž charakteristiku a podmínky pro poskytování takové služby. 

 

5. Jak podat přihlášku 
 
1) Zájemci by měli vyplnit příslušné formuláře, potvrdit souhlas s podmínkami 

služby a formuláře odeslat. 
 

2) Po obdržení přihlášky úřad EUIPO zkontroluje splnění požadavků na způsobilost 
a může si vyžádat příslušné podklady. 

 
Pokud požadavky na způsobilost nejsou splněny, žadatel bude vyřazen. 

 
3) Na základě preferencí uvedených ve formuláři bude žadatel zařazen na seznam. 

 
Jestliže je odborník z oblasti duševního vlastnictví zařazen na seznam chybně 
nebo jestliže poskytl nepravdivé informace, úřad EUIPO si vyhrazuje právo jeho 
jméno ze seznamu vyškrtnout. 

 

Cílem úřadu EUIPO je zveřejnit seznam poskytovatelů bezplatných služeb do 
července 2020. Vyzýváme tudíž žadatele, aby svůj zájem vyjádřili co nejdříve. 

 
 
 
 
 

(7) Viz „Důležité upozornění“ uvedené v odstavci 1, 

http://euipo.europa.eu/
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Jedná se o průběžné řízení a přihlášky bude možné podávat po dobu neurčitou. Po 
stanovení konce platnosti této výzvy bude příslušná informace s náležitým předstihem 
zveřejněna. 

 

Úřad EUIPO bude tento seznam průběžně aktualizovat a doplňovat nové 
poskytovatele bezplatných služeb. 

 
Poskytovatelé bezplatných služeb zařazení na seznam budou mít vždy právo požádat 
o úpravu svých údajů nebo vyškrtnutí svého jména ze seznamu. 

 
Úřad EUIPO bude na základě informací uvedených ve formulářích pravidelně 
kontrolovat žádosti o bezplatné služby v oblasti duševního vlastnictví obdržené od 
malých a středních podniků a přiřazovat tyto malé a střední podniky k seznamu všech 
vhodných poskytovatelů bezplatných služeb v oblasti duševního vlastnictví. Příslušný 
malý a střední podnik se následně může rozhodnout, koho si vybere nebo na koho se 
obrátí. 

 
Po poskytnutí bezplatné služby úřad EUIPO požádá podnik i poskytovatele o vyplnění 
dotazníku. Úřad EUIPO si vyhrazuje právo kdykoliv podnik nebo poskytovatele 
bezplatných služeb kontaktovat a vyžádat si od nich zpětnou vazbu ohledně 
spokojenosti se službou. 

 

6. Komunikace s úřadem EUIPO 
 

Případné žádosti o další informace musí být zaslány písemně na následující e- 
mailovou adresu: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Případné aktualizace výzvy k vyjádření zájmu budou zveřejňovány výhradně na 
webové stránce úřadu EUIPO. Žadatel by se měl s informacemi na webové stránce 
úřadu EUIPO pravidelně seznamovat. 

 

7. Osobní údaje 
 

Osobní údaje shromážděné pro účely tohoto řízení budou zpracovány v souladu       s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Úřad tudíž zpracuje 
osobní údaje tak, jak se uvádí v prohlášení o ochraně osobních údajů na webové 
stránce úřadu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection) a na konci 
formulářů. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů 
se obraťte na správce údajů, kterým je ředitel zákaznického oddělení, na adrese 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu.  
 
Můžete se obrátit také na pověřence pro ochranu osobních údajů úřadu EUIPO na 
adrese DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

 

Se stížnostmi, které nevyřeší správce údajů a/nebo pověřenec pro ochranu osobních 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
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údajů, se lze kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů na adrese: 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu
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