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Z ÁK O N  č. 435/2001 Z. z. 

o paten toch, dodatkových ochranných osved čeniach a o zmene a 
doplnen í niektorých zákonov (patentový zákon) 

zo 4. októbra 2001 
 

Zmena: 402/2002 Z. z.  
  84/2007 Z. z. 

517/2007 Z. z. 
495/2008 Z. z. 
202/2009 Z. z. 
 

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
 

Čl. I 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADN É USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s 
vytvorením, právnou ochranou a uplatnením vynálezu, ktorý je predmetom 
patentovej prihlášky alebo patentu.  
 

§ 2 

Pôsobnos ť zákona 

Tento zákon sa vzťahuje na  

a)  patentovú prihlášku (ďalej len "prihláška"), európsku patentovú 
prihlášku [§ 3 písm. e)] a medzinárodnú prihlášku [§ 3 písm. g)],  

b)  patent a európsky patent [§ 3 písm. f)],  

c)  práva a povinnosti pôvodcu vynálezu, prihlasovateľa prihlášky (ďalej 
len "prihlasovateľ") a na majiteľa patentu, prihlasovateľa európskej 
patentovej prihlášky a na majiteľa európskeho patentu, prihlasovateľa 
medzinárodnej prihlášky,  
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d)  právne postavenie tretej osoby, ktorá je nositeľkou iných práv alebo 
povinností vo vzťahu k prihláške, európskej patentovej prihláške, 
medzinárodnej prihláške, patentu alebo európskemu patentu,  

e)  konanie o predmetoch práva podľa písmen a) až d).  
 

§ 3 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Na účely tohto zákona sa rozumie  

a)  biologickým materiálom akýkoľvek materiál obsahujúci genetickú 
informáciu, ktorý je schopný samoreprodukcie alebo je 
reprodukovateľný v biologickom systéme,  

b)  mikrobiologickým spôsobom akýkoľvek spôsob používajúci 
mikrobiologický materiál alebo vykonávaný na mikrobiologickom 
materiáli, alebo spôsob, ktorého výsledkom je mikrobiologický 
materiál,  

c)  v podstate biologický spôsob vytvárania rastlín alebo zvierat spôsob 
založený výlučne na prirodzených javoch, ako je kríženie alebo 
selekcia,  

d)  reprodukciou generatívne alebo vegetatívne rozmnožovanie,  

e)  európskou patentovou prihláškou prihláška európskeho patentu 
podaná na základe Dohovoru o udeľovaní európskych patentov 
uzatvoreného v Mníchove 5. októbra 1973 (ďalej len "Európsky 
patentový dohovor"),  

f)  európskym patentom patent udelený Európskym patentovým úradom 
na základe Európskeho patentového dohovoru, 

g)  medzinárodnou prihláškou prihláška podaná na základe Zmluvy o 
patentovej spolupráci,1)  

h)  obchodným vyžívaním patentu alebo vynálezu akákoľvek činnosť vo 
vzťahu k patentu ako predmetu práva alebo vo vzťahu k vynálezu ako 
predmetu patentu vykonávaná majiteľom patentu alebo inou 
oprávnenou osobou s cieľom dosiahnuť zisk.  
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DRUHÁ ČASŤ  

PATENTY NA VYNÁLEZY 
 

§ 4 

 Na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, 
udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len 
"úrad") patenty.  
 

§ 5 

Patentovate ľnos ť vynálezov 

 (1) Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré 
sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.  

 (2) Patenty podľa odseku 1 sa udeľujú i na biotechnologické vynálezy 
týkajúce sa výrobku pozostávajúceho z biologického materiálu alebo 
obsahujúceho biologický materiál, alebo spôsobu, ktorého prostredníctvom 
je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý, a to aj v prípade, 
ak sa vynález týka  

a)  biologického materiálu, ktorý je izolovaný zo svojho prirodzeného 
prostredia alebo vyrábaný technickým spôsobom, aj keď sa už v 
prírode vyskytol,  

b)  rastliny alebo zvieraťa, ak technická uskutočniteľnosť vynálezu nie je 
obmedzená na určitú odrodu rastlín alebo určité plemeno zvierat,2)  

c)  mikrobiologického alebo iného technického spôsobu alebo výrobku 
získaného takýmto spôsobom,  

d)  prvku izolovaného z ľudského tela alebo inak vyrobeného technickým 
spôsobom vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu i v 
prípade, ak štruktúra takého prvku je identická so štruktúrou 
prirodzene existujúceho prvku.  

 (3) Za vynálezy podľa odseku 1 sa nepovažujú najmä  

a)  objavy, vedecké teórie a matematické metódy,  

b)  estetické výtvory,  

c)  plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo 
obchodnej činnosti,  
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d)  programy počítačov,  

e)  podávanie informácií.  

 (4) Predmety alebo činnosti uvedené v odseku 3 sa vylučujú z 
patentovateľnosti len v rozsahu, v akom sa prihláška vzťahuje na tieto 
predmety alebo činnosti.  
 

§ 6 

Výlu ky z patentovate ľnosti 

 (1) Patenty sa neudeľujú na  

a)  odrody rastlín a plemená zvierat,  

b)  v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,  

c)  chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo 
zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb 
vyžívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na výrobky, najmä na látky alebo zmesi využiteľné pri 
niektorom z uvedených spôsobov liečenia, diagnostiky alebo 
prevencie chorôb,  

d)  vynálezy, ktoré sa týkajú ľudského tela v rôznych štádiách vzniku či 
vývoja, alebo sa týkajú len objavenia niektorého z prvkov ľudského 
tela vrátane sekvencie alebo čiastkovej sekvencie génu s výnimkou 
podľa § 5 ods. 2 písm. d),  

e)  vynálezy, ktorých obchodné využívanie by bolo v rozpore s verejným 
poriadkom alebo s dobrými mravmi. Samotný zákaz využívania 
vynálezu zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom 
alebo s dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia.  

(2)  Podľa odseku 1 písm. e) sa patenty neudeľujú najmä na  

a)  spôsoby klonovania ľudských jedincov,  

b)  spôsoby úpravy genetickej identity zárodočnej línie ľudských jedincov,  

c)  využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely,  

d)  spôsoby úpravy genetickej identity zvierat, ktoré zvieratám môžu 
spôsobiť utrpenie, pričom nemajú podstatný medicínsky úžitok pre 
ľudí alebo zvieratá a ani na zvieratá, ktoré sú výsledkom takýchto 
spôsobov.  
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§ 7 

Novos ť 

(1) Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techniky.  

(2) Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred 
dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti (§ 36), 
sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.  

(3) Za stav techniky sa považuje aj obsah prihlášok a obsah prihlášok 
úžitkových vzorov podaných v Slovenskej republike so skorším právom 
prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti 
alebo po tomto dni zverejnené vo Vestníku Úradu priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "vestník"). To platí aj pre 
medzinárodné prihlášky s určením pre Slovenskú republiku, keď za 
zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje zverejnenie vo vestníku 
(§ 41), a pre európske patentové prihlášky s určením pre Slovenskú 
republiku (ďalej len "európska patentová prihláška"); keď za zverejnenie 
európskej patentovej prihlášky sa považuje zverejnenie podľa čl. 93 alebo 
čl. 153 Európskeho patentového dohovoru. Utajovaná prihláška (§ 59 ods. 
10) sa považuje na účely tohto ustanovenia za zverejnenú uplynutím 18 
mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti. 

(4) Za stav techniky sa nepovažuje také sprístupnenie vynálezu 
verejnosti, ku ktorému nedošlo skôr ako šesť mesiacov pred podaním 
prihlášky a ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva  

a)  zo zrejmého zneužitia vzhľadom na prihlasovateľa alebo na jeho 
právneho predchodcu,  

b)  zo skutočnosti, že prihlasovateľ alebo jeho právny predchodca 
vystavil vynález na úradnej alebo úradne uznanej výstave podľa 
medzinárodného dohovoru. 3) V tomto prípade je prihlasovateľ 
povinný pri podaní prihlášky uviesť, že vynález bol vystavený, a do 
štyroch mesiacov po podaní prihlášky doložiť osvedčenie o vystavení 
vynálezu podľa medzinárodného dohovoru.3)  

(5) Podľa odsekov 1 až 3 sa nevylučuje patentovateľnosť látok alebo 
zmesí,  

a)  ktoré sú súčasťou stavu techniky, na ich využitie pri spôsoboch 
uvedených v ustanovení § 6 ods. 1 písm. c), ak také využitie nie je 
súčasťou stavu techniky,  
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b)  uvedených v písmene a) na ich akékoľvek špecifické využitie pri 
spôsoboch uvedených v § 6 ods. 1 písm. c), ak také špecifické 
využitie nie je súčasťou stavu techniky.  

 

§ 8 

Vynálezcovská činnos ť 

(1) Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre 
odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky.  

(2) Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa neprihliada na obsah 
prihlášok, európskych patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov, 
ktoré ku dňu, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, neboli 
zverejnené (§ 41 alebo § 60 ods. 2).  
 

§ 9 

Priemyselná využite ľnos ť 

Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet 
môže vyrábať alebo sa môže vyžívať v akomkoľvek odvetví, najmä v 
odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.  
 

P ô v o d c a  v yn á l e z u  
 

§ 10 

(1) Právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len "právo 
na riešenie") má pôvodca vynálezu (ďalej len "pôvodca").  

(2) Pôvodca je ten, kto vytvoril vynález vlastnou tvorivou činnosťou.  

(3) Spolupôvodcovia vynálezu (ďalej len "spolupôvodcovia") majú 
právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu. Ak 
sa spolupôvodcovia nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne súd, platí, 
že podiel spolupôvodcov na vytvorení vynálezu je rovnaký.  

(4) Ak vynález vytvorilo viac osôb nezávisle od seba, právo na 
riešenie patrí tomu, kto má skoršie právo prednosti (§ 36). To platí len v 
prípade, ak prihláška bola zverejnená podľa § 41 alebo § 60 ods. 2.  
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§ 11 

(1) Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z 
pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského 
vzťahu, právo na riešenie prechádza na zamestnávateľa, ak sa účastníci 
tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.  

(2) Pôvodca, ktorý vytvoril vynález podľa odseku 1, je povinný 
zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť a 
zároveň mu odovzdať všetky podklady potrebné na posúdenie vynálezu.  

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na riešenie, a 
to písomne v lehote troch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 2.  

(4) Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na riešenie v 
ustanovenej lehote podľa odseku 3, prechádza toto právo späť na pôvodcu. 
Zamestnávateľ, ako aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachovávať o 
vynáleze mlčanlivosť voči tretím osobám.  

(5) Pôvodca, voči ktorému sa uplatnilo právo na riešenie podľa 
odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. 
Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci technický a hospodársky význam 
vynálezu a prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením, 
pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení 
vynálezu, ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena 
zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným 
uplatnením vynálezu, pôvodca má právo na dodatočné vyrovnanie.  

(6) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení odsekov 1 až 5 
zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom 
nedotknuté.  
 

§ 12 

(1) Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v § 
10 ods. 1 a 3 alebo v § 11 ods. 1.  

(2) Právo na riešenie prechádza na inú osobu v prípadoch 
ustanovených osobitnými predpismi. 4)  

(3) Zmluva o prevode práva na riešenie musí mať písomnú formu, 
inak je neplatná.  

(4) S prevodom alebo prechodom práva na riešenie, ktorý sa 
uskutoční po podaní prihlášky, súčasne nastáva i prevod alebo prechod 
práv z prihlášky. Prevod alebo prechod práv z prihlášky však nadobudne 
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účinnosť voči tretím osobám až odo dňa zápisu do registra prihlášok 
patentov (§ 57); to neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uskutočnení 
prevodu alebo prechodu vedeli alebo podľa okolností mali vedieť.  

 

§ 13 

Rozsah ochrany 

(1) Rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu je určený obsahom 
patentových nárokov. Na výklad patentových nárokov sa použije aj opis 
vynálezu a výkresy.  

(2) Rozsah ochrany vyplývajúcej z prihlášky je predbežne určený 
obsahom patentových nárokov zverejnených podľa § 41. Udelený patent, 
prípadne patent čiastočne zrušený určuje rozsah tejto predbežnej ochrany 
so spätnou účinnosťou; to neplatí, ak z patentu vyplýva širšia ochrana než 
zo zverejnenej prihlášky.  

(3) Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na spôsob sa vzťahuje 
aj na výrobok priamo získaný týmto spôsobom.  

(4) Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na biologický materiál 
so špecifickými vlastnosťami, ktoré sú výsledkom vynálezu, vzťahuje sa aj 
na akýkoľvek iný biologický materiál odvodený z pôvodného biologického 
materiálu vo forme reprodukcie v totožnej alebo v odlišnej forme, ktorý má 
tie isté vlastnosti.  

(5) Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na spôsob umožňujúci 
výrobu biologického materiálu so špecifickými vlastnosťami, ktoré sú 
výsledkom vynálezu, vzťahuje sa aj na biologický materiál získaný priamo 
chráneným spôsobom, ako aj na akýkoľvek iný biologický materiál 
odvodený z priamo získaného biologického materiálu vo forme reprodukcie 
v totožnej alebo v odlišnej forme, ktorý má tie isté vlastnosti.  

(6) Ochrana vyplývajúca z patentu udeleného na výrobok obsahujúci 
genetickú informáciu alebo spočívajúci v genetickej informácii vzťahuje sa 
na všetok materiál, do ktorého je výrobok začlenený a v ktorom je genetická 
informácia obsiahnutá a plní svoje funkcie. To neplatí v prípade podľa § 6 
ods. 1 písm. d).  

(7) Výrobok zhodný s výrobkom chráneným podľa odsekov 3 a 5 sa 
považuje za výrobok priamo získaný chráneným spôsobom, kým sa 
nepreukáže opak.  
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§ 14 

Využívanie vynálezu 

(1) Majiteľ patentu (§ 19) má výlučné právo využívať vynález, 
poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu 
alebo zriadiť k patentu záložné právo.  

(2) Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo 
vestníku.  

 

§ 15 

Zákaz využívania vynálezu 

(1) Bez súhlasu majiteľa patentu nikto nesmie  

a)  vyrábať, využívať, používať, ponúkať alebo uvádzať na trh, alebo na 
tento účel skladovať či dovážať výrobok, ktorý je predmetom patentu,  

b)  využívať výrobný postup, ktorý je predmetom patentu (ďalej len 
"chránený spôsob"), alebo ponúkať taký chránený spôsob na 
využívanie inej osobe,  

c)  vyrábať, využívať, ponúkať alebo umiestňovať na trhu, alebo na tento 
účel skladovať či dovážať výrobok priamo získaný chráneným 
spôsobom,  

d)  dodávať alebo ponúkať na dodanie osobe neoprávnenej využívať 
vynález prostriedky slúžiace na uskutočnenie vynálezu, ak 
porušovateľ práva vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že 
tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie vynálezu; 
to neplatí, ak sú tieto prostriedky na trhu dostupné a dodávateľ 
nenavádzal neoprávnenú osobu na konanie v rozpore s písmenami a) 
až c).  

(2) Výlučné práva podľa odseku 1 má aj prihlasovateľ, počnúc dňom 
zverejnenia prihlášky vo vestníku, za predpokladu udelenia patentu na 
vynález, ktorý je predmetom prihlášky. Uplatnenie týchto práv proti tretím 
osobám je však možné až odo dňa, od ktorého nastávajú účinky patentu.  
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§ 16 

Vyčerpanie práv 

(1) Majiteľ patentu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s 
výrobkom, ktorý je predmetom patentovej ochrany, po tom, ako bol tento 
výrobok majiteľom patentu alebo s jeho výslovným súhlasom uvedený na 
trh v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore; to neplatí, ak sú dané 
dôvody na rozšírenie práv z patentu na také nakladanie.  

(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na biologický materiál získaný 
reprodukciou chráneného biologického materiálu za predpokladu, že takáto 
reprodukcia nevyhnutne vyplýva z použitia, pre ktoré bol biologický materiál 
uvedený na trh, ak takto získaný biologický materiál nie je následne použitý 
na jeho ďalšiu reprodukciu.  

(3) Nadobudnutie chráneného rastlinného reprodukčného materiálu 
pestovateľom v rámci obchodného vzťahu s majiteľom patentu alebo s jeho 
súhlasom zahŕňa právo pestovateľa použiť produkt jeho práce na 
reprodukciu tohto produktu na jeho hospodárstve. Na určenie rozsahu 
práva pestovateľa podľa vety prvej a podmienky uplatňovania tohto práva 
sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 6a)  

(4) Nadobudnutie chráneného živočíšneho reprodukčného materiálu 
chovateľom v rámci obchodného vzťahu s majiteľom patentu alebo s jeho 
súhlasom zahŕňa právo chovateľa použiť chránený dobytok na 
poľnohospodárske účely vrátane použitia živočíšneho reprodukčného 
materiálu na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti chovateľa s 
výnimkou predaja živočíšneho reprodukčného materiálu v súvislosti s 
podnikaním alebo na účel podnikania 5) vo forme následnej reprodukčnej 
činnosti.  
 

O b m e d z e n i e  ú č i n k o v  p a t e n t u  
 

§ 17 

(1) Právo majiteľa patentu nemožno uplatniť proti tomu, kto pred 
vznikom práva prednosti (§ 36) na území Slovenskej republiky v dobrej 
viere využíval vynález alebo vykonal preukázateľné prípravy bezprostredne 
smerujúce k využívaniu vynálezu nezávisle od pôvodcu alebo majiteľa 
patentu (ďalej len "predchádzajúci užívateľ"). V prípade pochybností sa 
konanie predchádzajúceho užívateľa považuje za konanie v dobrej viere, 
kým sa nepreukáže opak.  
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(2) Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho užívateľa na 
využívanie vynálezu podľa odseku 1 je možný výlučne ako súčasť prevodu 
alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa vynález využíva.  

 

§ 18 

(1) Práva majiteľa patentu nie sú porušené, ak sa vynález využije  

a)  na lodiach iných krajín, ktoré sú členmi medzinárodného dohovoru 6) 
alebo členmi Svetovej obchodnej organizácie 7) (ďalej len "úniové 
krajiny"), ktorých je Slovenská republika členom, v lodnom telese, v 
strojoch, v lodnej výstroji, v prístrojoch a v inom príslušenstve, ak sa 
tieto lode dostanú prechodne alebo náhodne na územie Slovenskej 
republiky a vynález sa využije výlučne pre potreby lode,  

b)  pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozidiel úniových krajín, 
alebo pri súčastiach či inom príslušenstve týchto lietadiel alebo 
vozidiel, ak sa dostanú prechodne alebo náhodne na územie 
Slovenskej republiky,  

c)  pri vykonávaní činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, 8) ak sa tieto 
činnosti týkajú lietadla štátu, ktorý používa výhody tejto zmluvy,  

d)  pri individuálnej príprave lieku v lekárni na základe lekárskeho 
predpisu alebo pri činnosti týkajúcej sa takto pripraveného lieku,  

e)  pri činnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné účely,  

f)  pri činnosti vykonávanej na experimentálne účely, za ktoré sa 
považujú aj štúdie a skúšky nevyhnutné na registračné konanie podľa 
osobitného predpisu. 8a)  

(2) Osoby využívajúce vynález podľa odseku 1 písm. d) až f) sa 
nepovažujú za osoby oprávnené využívať vynález podľa § 15 ods. 1 písm. 
d).  
 

§ 19 

Majite ľ patentu 

Za majiteľa patentu sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba 
zapísaná ako majiteľ v patentovom registri úradu (ďalej len "register").  
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§ 20 

Spolumajite ľstvo patentu 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na úpravu vzťahov medzi 
spolumajiteľmi patentu sa primerane použijú ustanovenia osobitného 
predpisu. 9)  

(2) Spolumajiteľský podiel k patentu sa odvodzuje od rozsahu práva 
na riešenie patriaceho spolupôvodcovi (§ 10 ods. 3) ako majiteľovi patentu 
alebo spolupôvodcovi ako právnemu predchodcovi majiteľa patentu.  

(3) Každý zo spolumajiteľov má právo využívať vynález, ktorý je 
predmetom patentu, s výnimkou poskytnutia práva využívania vynálezu 
tretej osobe, ak sa spolumajitelia nedohodnú inak.  

(4) Dohoda o zrušení spolumajiteľstva a o vzájomnom vyrovnaní musí 
byť písomná, inak je neplatná.  

(5) Dohoda podľa odseku 4 nadobúda právne účinky voči tretím 
osobám odo dňa zápisu do registra. Úrad je povinný zapísať zmeny 
vyplývajúce z tejto dohody do registra najneskôr do šiestich mesiacov od jej 
doručenia úradu alebo v tej istej lehote oznámiť rozhodnutie s uvedením 
dôvodov, pre ktoré nemožno vykonať zápis týchto zmien do registra.  

(6) Ak spolumajiteľ patentu nemá právneho nástupcu, po smrti alebo 
zániku spolumajiteľa patentu prechádza jeho podiel na ostatných 
spolumajiteľov patentu v pomere zodpovedajúcom ich spoluvlastníckym 
podielom.  

(7) Na úpravu vzťahov medzi spoluprihlasovateľmi sa primerane 
použijú ustanovenia odsekov 1 až 5.  
 

§ 21 

Prevod patentu 

(1) Zmluva o prevode patentu musí mať písomnú formu, inak je 
neplatná.  

(2) Prevod patentu nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo 
dňa zápisu do registra. To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uskutočnení 
prevodu patentu vedeli alebo podľa okolností mali vedieť. Úrad je povinný 
zapísať tento prevod do registra najneskôr do šiestich mesiacov od 
doručenia zmluvy o prevode úradu alebo v tej istej lehote oznámiť 
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rozhodnutie s uvedením dôvodov, pre ktoré nemožno vykonať zápis 
prevodu do registra.  

(3) Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom zápisu prevodu 
patentu do registra zostávajú zachované.  

 

§ 22 

Prechod patentu 

(1) Patent prechádza na nového majiteľa prepisom podľa § 48, ako aj 
v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi. 4)  

(2) Prechod patentu nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo 
dňa zápisu do registra. To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uskutočnení 
prechodu patentu vedeli alebo podľa okolností mali vedieť. Úrad je povinný 
zapísať tento prechod do registra najneskôr do šiestich mesiacov od jeho 
doručenia úradu alebo v tej istej lehote oznámiť rozhodnutie s uvedením 
dôvodov, pre ktoré nemožno vykonať zápis prechodu do registra.  

(3) S výnimkou podľa § 48 práva tretích osôb nadobudnuté pred 
dňom prechodu patentu zostávajú zachované.  
 

§ 23 

Záložné právo 

(1) K patentu možno zriadiť záložné právo.  

(2) Na záložné právo, ako aj na vzťahy medzi záložným veriteľom a 
záložcom sa použijú primerane ustanovenia osobitného predpisu. 10)  

(3) Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak 
je neplatná.  

(4) Zmluvné záložné právo vzniká odo dňa zápisu do registra. Úrad je 
povinný zapísať záložné právo do registra najneskôr do šiestich mesiacov 
od doručenia zmluvy o jeho zriadení úradu alebo v tej istej lehote oznámiť 
rozhodnutie s uvedením dôvodov, pre ktoré nemožno vykonať zápis 
záložného práva do registra.  

(5) Na podzáložné právo sa použijú primerane odseky 2 a 3, ako aj 
osobitný predpis. 11)  
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§ 24 

Licen čná zmluva 

(1) Vznik, zánik a výkon práva z licenčnej zmluvy sa spravuje 
ustanoveniami osobitného predpisu. 12)  

(2) Licenčná zmluva nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo 
dňa zápisu do registra. To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uzatvorení 
licenčnej zmluvy vedeli alebo podľa okolností mali vedieť. Úrad je povinný 
zapísať licenciu do registra najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia 
licenčnej zmluvy úradu alebo v tej istej lehote oznámiť rozhodnutie s 
uvedením dôvodov, pre ktoré nemožno vykonať zápis licencie do registra.  

(3) Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že poskytnutá 
licencia je nevýlučná.  

(4) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je 
možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v ktorej rámci sa vynález na základe zmluvnej licencie využíva, ak 
zmluva neustanovuje inak.  

(5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie 
rovnaké práva ako majiteľovi patentu.  
 

P o n u k a  l i c e n c i e  
 

§ 25 

(1) Ak prihlasovateľ alebo majiteľ patentu (ďalej len "poskytovateľ ") 
podá na úrade písomné vyhlásenie, že komukoľvek poskytne právo na 
využívanie vynálezu za primeranú úhradu (ďalej len "ponuka licencie"), úrad 
vyznačí ponuku licencie v registri.  

(2) Ponuka licencie môže byť vzatá späť, kým nie je poskytovateľovi 
doručené písomné oznámenie o prijatí ponuky licencie.  

(3) Ak poskytovateľ nevezme ponuku licencie späť, zápis výlučnej 
licencie do registra nie je možný.  

(4) Vyhlásenie o ponuke licencie nemožno podať, ak je v registri 
zapísaná výlučná licencia.  

(5) Dňom zápisu rozhodnutia o odňatí patentu a prepise podľa § 48 
do registra platí, že ponuka licencie bola vzatá späť, ak nový majiteľ 
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patentu alebo prihlasovateľ v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia o odňatí patentu a prepise nedoručí úradu písomnú žiadosť o 
zachovanie ponuky licencie.  
 

§ 26 

(1) Právo na využívanie vynálezu vznikne tomu, kto ponuku licencie 
prijme a písomne to oznámi poskytovateľovi a zároveň úradu.  

(2) Licencia získaná podľa odseku 1 sa považuje za licenciu zmluvnú, 
nevýlučnú, uzatvorenú na dobu neurčitú, platnú na území Slovenskej 
republiky.  

(3) Ak medzi účastníkmi vzniknutého licenčného vzťahu napriek 
pokusu nedošlo k dohode o úhrade za poskytnutú licenciu, výšku 
primeranej úhrady, ako aj platobné podmienky určí súd na návrh niektorého 
z účastníkov licenčného vzťahu s prihliadnutím na význam vynálezu a na 
zvyčajné ceny licencií v danej oblasti. V prípade podstatnej zmeny okolností 
rozhodujúcich na určenie primeranej úhrady môže súd na návrh niektorého 
z účastníkov licenčného vzťahu zmeniť pôvodne dohodnutú alebo súdom 
určenú výšku úhrady či platobné podmienky, ak napriek pokusu nedošlo k 
dohode medzi účastníkmi.  
 

N ú t e n á  l i c e n c i a  
 

§ 27 

(1) Na návrh môže súd udeliť nútenú licenciu komukoľvek, kto 
preukáže spôsobilosť využívať na území Slovenskej republiky vynález, 
ktorý je predmetom udeleného patentu, za predpokladu, že  

a)  uplynuli štyri roky od podania prihlášky alebo tri roky od udelenia 
patentu, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr,  

b)  navrhovateľ udelenia nútenej licencie dal majiteľovi patentu pred 
podaním návrhu riadnu ponuku na uzatvorenie licenčnej zmluvy, 
pričom táto ponuka nebola majiteľom patentu do troch mesiacov od jej 
podania prijatá, a  

c)  vynález nie je bez primeraného dôvodu na strane majiteľa patentu na 
území Slovenskej republiky využívaný alebo je využívaný 
nedostatočne, pričom predmet patentovaného vynálezu ako výrobok 
nedodáva na trh Slovenskej republiky v dostatočnom množstve. 



PATENTY 

 20 

Neexistencia primeraného dôvodu sa predpokladá, kým sa 
nepreukáže opak.  

(2) Nútenú licenciu možno udeliť len ako nevýlučnú licenciu, pričom jej 
trvanie a rozsah sa obmedzia na účel, na ktorý je udelená, s podmienkou 
prednostného uspokojenia potrieb domáceho trhu.  

(3) Ak je predmetom patentu technológia polovodičových výrobkov, 
nútenú licenciu možno udeliť len na verejné neobchodné využitie alebo na 
zabránenie ďalšieho konania majiteľa patentu, ktoré na základe rozhodnutia 
príslušného orgánu možno považovať za konanie zneužívajúce alebo 
obmedzujúce hospodársku súťaž, 13) alebo v prípade ohrozenia dôležitého 
verejného záujmu.  

(4) V prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu možno nútenú 
licenciu udeliť bez ohľadu na odsek 1 písm. a) a b).  

(5) Bez ohľadu na predpoklady podľa odseku 1 a podmienky podľa 
odseku 2 môže súd na návrh udeliť nútenú nevýlučnú licenciu na 
využívanie biotechnologického vynálezu, ak šľachtiteľ 2) nemôže využívať 
alebo nadobudnúť právo na odrodu rastliny bez porušovania staršieho 
práva k patentu, ak navrhovateľ preukáže, že  

a)  pred podaním návrhu dal majiteľovi patentu riadnu ponuku na 
uzatvorenie licenčnej zmluvy, pričom túto ponuku majiteľ patentu do 
troch mesiacov od jej podania neprijal, a  

b)  odroda rastliny predstavuje dôležitý technický pokrok značného 
ekonomického významu porovnateľného s vynálezom, ktorý je 
predmetom návrhu na udelenie nútenej licencie.  

(6) V prípade udelenia nútenej licencie podľa odseku 5 má majiteľ 
patentu právo na udelenie krížovej nútenej licencie na využívanie odrody 
rastliny podľa osobitného predpisu. 2)  

(7) Ak bola majiteľovi patentu udelená nútená licencia na využívanie 
odrody rastliny podľa osobitného predpisu, 13b) má majiteľ šľachtiteľského 
osvedčenia právo na udelenie krížovej nútenej licencie na využívanie 
biotechnologického vynálezu.  

(8) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa nútenej licencie je 
možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v ktorej rámci sa vynález na základe nútenej licencie využíva.  

(9) Nadobúdateľ nútenej licencie sa môže vzdať práv z nútenej 
licencie písomným oznámením doručeným úradu. Vzdanie sa práva 
nadobúda účinnosť odo dňa doručenia oznámenia úradu alebo neskorší 
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deň, ktorý je v oznámení uvedený ako deň, ku ktorému sa nadobúdateľ 
nútenej licencie vzdáva svojich práv.  
 

§ 28 

(1) Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa patentu 
na primeranú úhradu; na účely určenia úhrady za využívanie vynálezu, 
ktorý je predmetom nútenej licencie, sa primerane použije § 26 ods. 3.  

(2) V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré viedli k udeleniu 
nútenej licencie, môže súd na návrh niektorého z účastníkov licenčného 
vzťahu zrušiť rozhodnutie o udelení nútenej licencie za predpokladu, že 
opätovný vznik dôvodov udelenia nútenej licencie nie je pravdepodobný 
alebo práva z nútenej licencie sa nevyužívajú počas jedného roka.  

(3) Právoplatné rozhodnutie o udelení a zrušení nútenej licencie úrad 
bez zbytočného odkladu zapíše do registra.  
 

§ 29 

Platnos ť patentu 

Platnosť patentu je 20 rokov odo dňa podania prihlášky (§ 35).  
 

§ 30 

Vzdanie sa patentu 

(1) Majiteľ patentu sa môže vzdať patentu písomným oznámením 
doručeným úradu. Čiastočné vzdanie sa patentu nie je prípustné.  

(2) Ak sa spolumajiteľ patentu vzdá svojho spolumajiteľského podielu, 
jeho podiel prechádza na ostatných spolumajiteľov v pomere 
zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom.  

(3) Vzdanie sa patentu nadobúda účinnosť odo dňa doručenia 
oznámenia podľa odseku 1 úradu alebo neskorší deň, ktorý je v oznámení 
uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ vzdáva patentu.  

(4) Vzdanie sa patentu, na ktorom viaznu práva tretích osôb zapísané 
v registri, nadobudne účinnosť len po predložení písomného súhlasu osoby, 
ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť zánikom patentu dotknuté. To 
isté platí v prípade existencie súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého 
predmetom je právo na riešenie, a to až do uplynutia šiestich mesiacov odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.  
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§ 31 

Zánik patentu 

(1) Patent zanikne  

a)  uplynutím jeho platnosti, 

b)  márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie poplatku za 
udržiavanie platnosti patentu (ďalej len "udržiavací poplatok") podľa 
osobitného predpisu, 13a)  

c)  odo dňa účinnosti vzdania sa patentu podľa § 30 ods. 3.  

(2) Odo dňa doručenia žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na 
riešenie do registra (§ 50 ods. 4) sa prerušuje plynutie lehoty na zaplatenie 
udržiavacieho poplatku až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia súdu.  

(3) zrušený od 1.1.2008  

(4) zrušený od 1.1.2008.  
 

§ 32 

Porušovanie práv 

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa 
porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva 
bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.  

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, 
poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom 
do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená 
nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, 
ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 13aa)  

(3) Právo na náhradu škody, ako aj právo na zadosťučinenie podľa 
odseku 2 má aj poškodený, ktorému bola majetková alebo nemajetková 
ujma spôsobená priamo vykonaním predbežného opatrenia nariadeného 
súdom na návrh podaný bez primeraného dôvodu.  
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§ 32a 

Právo na informácie 

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ patentu žiadať, aby ten, 
kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa 
pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho 
uvedenia na trh.  

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä  

a)  meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto 
trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, 
spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných 
predchádzajúcich držiteľov výrobku,  

b)  údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom 
množstve a o cene príslušných výrobkov.  

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, 
ktorá  

a)  má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,  

b)  využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,  

c)  poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním 
práv podľa tohto zákona alebo  

d)  bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba 
zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo 
poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.  

 

P r e r o k ú v a n i e  s p o r o v  
 

§ 33 

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, 
ak tento zákon neustanovuje inak.  

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, 
prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu práva alebo 
ohrozovaniu práva, boli  

a)  stiahnuté z obchodnej siete,  
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b)  definitívne odstránené z obchodnej siete,  

c)  inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo 
ohrozovanie práva,  

d)  zničené vhodným spôsobom.  

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa 
alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti 
neodôvodňujú iný postup.  

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu 
zničenia nie je pre súd záväzný.  

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 32a, ak by 
závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti 
následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.  
 

§ 34 

(1) Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným 
opatrením 14) ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci 
samej v prípade, ak akékoľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe 
spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.  

(2) V rámci rozhodnutia o predbežnom opatrení môže súd i bez 
návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej 
výške, prípadne podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením 
uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd 
prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže 
vzniknúť protistrane, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že 
uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou 
účelného uplatnenia práva.  

(3) Na návrh môže súd rozhodnúť o vydaní peňažnej záruky 
protistrane ako náhrady majetkovej ujmy alebo zadosťučinenia 
nemajetkovej ujmy spôsobenej priamo vykonaním predbežného opatrenia 
vydaného bez primeraného dôvodu.  

(4) Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa 
odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady alebo zadosťučinenia na súde 
alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd záruku vráti.  
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TRETIA ČASŤ 

KONANIE PRED ÚRADOM 
 

§ 35 

Deň podania prihlášky 

(1) Konanie o prihláške sa začína podaním prihlášky na úrad.  

(2) Ak ďalej nie je uvedené inak, za deň podania prihlášky sa 
považuje deň doručenia alebo doplnenia podania, ktoré obsahuje aspoň  

a)  údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,  

b)  údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s 
prihlasovateľom,  

c)  časť, ktorá sa javí ako opis.  

(3) Povinnosť prihlasovateľa podľa § 79 ods. 8 neplatí na účel určenia 
dňa podania prihlášky vo vzťahu k údajom podľa odseku 2 písm. c).  

(4) Ak úrad zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 
písm. c) alebo je neúplná, vyzve prihlasovateľa, aby prihlášku v ním určenej 
lehote doplnil.  

(5) V prípade podľa odseku 4 sa za deň podania prihlášky považuje 
deň doplnenia chýbajúcej časti podania.  

(6) Určenie dňa podania prihlášky podľa odseku 5 sa neuplatní, ak po 
doplnení podania z dôvodu neúplnosti podľa odseku 4 prihlasovateľ pred 
zverejnením prihlášky vezme späť svoje podanie v časti takto doplnenej.  
 

§ 35a 

(1) Časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) môže prihlasovateľ 
nahradiť odkazom na prvú prihlášku, ak v prihláške uplatnil právo prednosti 
podľa § 36 ods. 2.  

(2) Odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 obsahuje  

a)  výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že časť podania podľa § 35 ods. 
2 písm. c) nahrádza odkazom na prvú prihlášku,  

b)  číslo prvej prihlášky,  

c)  deň podania prvej prihlášky,  
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d)  štát, v ktorom bola prvá prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému 
bola prvá prihláška podaná.  

(3) Prihlasovateľ je povinný predložiť na základe výzvy úradu do 
dvoch mesiacov kópiu prvej prihlášky; ak prvá prihláška nie je v štátnom 
jazyku, prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov 
predložiť aj jej preklad do štátneho jazyka.  

(4) Ak odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti 
podľa odseku 2 alebo prihlasovateľ nevyhovie výzve úradu podľa odseku 3, 
bude sa prihláška považovať za nepodanú. Ak sa prihláška považuje za 
nepodanú, úrad o tom upovedomí prihlasovateľa.  
 

§ 36 

Právo prednosti 

(1) Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne  

a)  dňom podania prihlášky alebo  

b)  dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru 6) 
vyplývajúceho z prvej prihlášky, z prihlášky úžitkového vzoru, 
autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti.  

(2) Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, 6) 
musí prihlasovateľ uplatniť v prihláške.  

(3) Právo prednosti podľa odseku 2 možno uplatniť, ak je prvá 
prihláška podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou 
medzinárodného dohovoru 6) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej 
organizácie. 7) Inak toto právo možno uplatniť len vtedy, ak je splnená 
podmienka vzájomnosti.  

(4) Ak prihlasovateľ, ktorý podal prihlášku v lehote 12 mesiacov odo 
dňa vzniku práva prednosti, neuplatní právo prednosti podľa odseku 2, úrad 
prizná právo prednosti na základe žiadosti o dodatočné priznanie práva 
prednosti podanej v lehote 16 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, 
najneskôr však  

a)  v lehote štyroch mesiacov odo dňa podania prihlášky,  

b)  v deň podania žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky (§ 41 ods. 2).  

(5) Ak prihlasovateľ napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali 
okolnosti, podá prihlášku po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku práva 
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prednosti, úrad prizná právo prednosti na základe žiadosti o dodatočné 
priznanie práva prednosti za predpokladu, že  

a)  prihláška, ako aj žiadosť o dodatočné priznanie práva prednosti boli 
podané v lehote 14 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti,  

b)  prihlasovateľ vo svojej žiadosti primerane odôvodní oneskorené 
podanie prihlášky a najmä uvedie skutočnosti, ktoré bránili včasnému 
podaniu prihlášky.  

(6) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby uplatnené právo prednosti 
preukázal dokladom o práve prednosti (ďalej len "prioritný doklad") v lehote 
určenej úradom, najskôr však po uplynutí 16 mesiacov odo dňa vzniku 
práva prednosti.  

(7) Ak prihlasovateľ nepreukáže právo prednosti riadne a včas podľa 
odseku 6, úrad prizná právo prednosti na základe odôvodnenej žiadosti o 
dodatočné uznanie prioritného dokladu za predpokladu, že  

a)  žiadosť o vydanie prioritného dokladu bola podaná príslušnému úradu 
najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy úradu 
podľa odseku 6,  

b)  žiadosť o dodatočné uznanie prioritného dokladu spolu s prioritným 
dokladom bola podaná v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia 
prioritného dokladu prihlasovateľovi.  

(8) Ak posúdenie patentovateľnosti vynálezu závisí od priznania práva 
prednosti, úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad 
prioritného dokladu do slovenského jazyka alebo do jedného z úradných 
jazykov Európskeho patentového úradu podľa výberu prihlasovateľa.  

(9) V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia 
podľa odsekov 5 a 7 môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby svoje tvrdenia 
preukázal.  

(10) Prihlasovateľ je povinný zaplatiť za žiadosť podľa odsekov 4, 5 a 
7 správny poplatok (§ 79 ods. 9).  

(11) Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, 
ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto ustanovenia a podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu, úrad v konaní neprihliada. Túto skutočnosť 
úrad oznámi prihlasovateľovi.  

(12) Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa patentu po zaplatení 
správneho poplatku (§ 79 ods. 9) úrad vydá prioritný doklad osvedčujúci 
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právo prednosti vyplývajúce z prihlášky, z medzinárodnej prihlášky alebo z 
európskej patentovej prihlášky podanej na úrade.  

 

§ 36a 

(1) Ak prihlasovateľ pred podaním prihlášky podal v Slovenskej 
republike prihlášku úžitkového vzoru so zhodným predmetom, môže pri 
podaní prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo 
prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru. Úrad prizná prihláške dátum 
podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru, 
pokiaľ sa prihláška podá do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového 
vzoru; ak bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo 
prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, prihláška musí byť podaná do 
dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 
mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.  

(2) Prihlasovateľ uplatňujúci právo podľa odseku 1 je povinný v lehote 
troch mesiacov od podania prihlášky predložiť rovnopis prihlášky 
úžitkového vzoru, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa 
dovoláva, inak sa naň neprihliada.  
 

§ 37 

Prihláška 

(1) Prihlášku môže podať osoba alebo osoby, ktoré majú právo na 
riešenie podľa § 10 ods. 1 a 3, § 11 ods. 1 alebo § 12 ods. 1.  

(2) Ak právo na riešenie patrí viacerým osobám, prihlášku môže 
podať vo svojom mene i jedna alebo niektoré z týchto osôb. Na základe 
žiadosti doloženej písomnou dohodou uzatvorenou medzi prihlasovateľom 
alebo prihlasovateľmi a osobou, ktorá má právo na podanie prihlášky podľa 
odseku 1, úrad zapíše takú osobu do registra ako spoluprihlasovateľa.  

(3) Prihláška smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu 
vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú 
myšlienku.  

(4) Vynález musí byť v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a 
úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.  

(5) Prihláška musí obsahovať:  

a)  žiadosť o udelenie patentu,  
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b)  opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy,  

c)  aspoň jeden uplatnený patentový nárok,  

d)  identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,  

e)  identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov vynálezu,  

f)  doklad o nadobudnutí práva na riešenie, ak prihlasovateľom nie je 
pôvodca.  

(6) Prihlasovateľ je povinný zaplatiť za podanie prihlášky správny 
poplatok (§ 79 ods. 9).  

 

§ 38 

Osobitné ustanovenie o prihláške biotechnologického vynálezu 

(1) Ak je predmetom vynálezu biologický materiál alebo použitie 
biologického materiálu, ktorý nie je prístupný verejnosti a ktorý nemožno 
opísať v prihláške tak, aby odborník mohol vynález uskutočniť, považuje sa 
opis za dostatočný len za predpokladu, že  

a)  biologický materiál bol uložený v uznávanej ukladacej inštitúcii 
najneskôr ku dňu podania prihlášky,  

b)  prihláška v pôvodnom znení obsahuje informácie o vlastnostiach 
uloženého biologického materiálu, ktoré mal prihlasovateľ k dispozícii,  

c)  prihláška uvádza názov a sídlo ukladacej inštitúcie, ako aj depozitné 
číslo uloženej vzorky.  

(2) Uložený biologický materiál je odo dňa zverejnenia prihlášky do 
udelenia patentu prístupný prostredníctvom poskytnutia vzorky na základe 
žiadosti. Prihlasovateľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu pred 
zverejnením prihlášky obmedziť prístup k uloženému biologickému 
materiálu len pre nezávislých expertov.  

(3) Po udelení patentu, bez ohľadu na jeho zrušenie alebo zánik, je 
uložený biologický materiál prístupný prostredníctvom poskytnutia vzorky 
na základe žiadosti.  

(4) Vzorku možno poskytnúť len v prípade, ak sa osoba, ktorá o ňu 
žiada, prípadne nezávislý expert podľa odseku 2 druhej vety, zaviaže, že 
počas platnosti patentu  

a)  neposkytne vzorku ani materiál z nej odvodený tretej osobe a  
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b)  vzorku a materiál z nej odvodený bude používať len na 
experimentálne účely, ibaže ho prihlasovateľ alebo majiteľ patentu 
tohto záväzku výslovne zbaví.  

(5) Prihlasovateľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu pred 
zverejnením prihlášky obmedziť prístup k uloženému biologickému 
materiálu na dobu 20 rokov odo dňa podania prihlášky len pre nezávislých 
expertov pre prípad, že bude prihláška zamietnutá alebo konanie o 
prihláške bude zastavené; odsek 4 sa použije primerane.  

(6) V prípade pochybností o prístupnosti biologického materiálu 
verejnosti alebo dostatočnosti opisu podľa odseku 1 platí, že podmienka 
prístupnosti alebo dostatočnosti opisu nie je splnená, kým sa nepreukáže 
opak.  

(7) Ak je predmetom prihlášky sekvencia alebo čiastková sekvencia 
génu, musí sa priemyselná využiteľnosť vynálezu v prihláške vysvetliť.  

(8) Uznávaná ukladacia inštitúcia je inštitúcia na ukladanie 
biologického materiálu, ktorá nadobudla štatút podľa medzinárodnej 
zmluvy, 15) alebo bola na to uznaná úradom.  

(9) Na opätovné uloženie biologického materiálu v uznávanej 
ukladacej inštitúcii sa vzťahujú podmienky ustanovené medzinárodným 
dohovorom. 15)  

 

§ 39 

Prerušenie konania o prihláške 

(1) Po začatí súdneho konania v spore o právo na riešenie úrad 
preruší konanie o prihláške.  

(2) Počas prerušenia konania sa zastaví plynutie lehôt podľa tohto 
zákona s výnimkou lehoty podľa § 41 ods. 1.  

(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa vyhovelo 
návrhu o odňatie práv z prihlášky a ich prepis (§ 48 ods. 3), úrad pokračuje 
v konaní prerušenom podľa odseku 1.  
 

P r e d b e ž n ý  p r i e s k u m  p r i h l á š k y  
 

§ 40 

(1) V rámci predbežného prieskumu prihlášky úrad zisťuje, či  
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a)  sú splnené podmienky na určenie dňa podania prihlášky podľa § 35,  

b)  sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti podľa § 36,  

c)  prihláška spĺňa podmienky podľa § 37, 38 a 59,  

d)  prihláška spĺňa podmienky podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu (§ 80),  

e)  prihlasovateľ zaplatil príslušný správny poplatok podľa § 79 ods. 9,  

f)  je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom podľa § 79 ods. 1,  

g)  prihláška neobsahuje predmet, ktorý zjavne nespĺňa podmienky podľa 
§ 5 ods. 1 alebo sa nepovažuje za vynález podľa § 5 ods. 3, alebo 
ktorý podlieha výluke z patentovateľnosti podľa § 6.  

(2) V prípade pochybností môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby 
predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal 
jeho využiteľnosť. Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže alebo výzve 
nevyhovie, platí, že predmet prihlášky nie je využiteľný.  

(3) V prípade zistenia nedostatkov podľa odseku 1 písm. e) a f) alebo 
§ 35 ods. 2, alebo § 37 ods. 3 a 5, alebo § 79 ods. 9, alebo podľa 
vykonávacieho predpisu (§ 80), úrad vyzve prihlasovateľa, aby vytknuté 
nedostatky v určenej lehote odstránil alebo sa o výzve vyjadril. Ak 
prihlasovateľ výzve v určenej lehote nevyhovie alebo jeho vyjadrenie 
nevyvráti odôvodnenosť výzvy, úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento 
následok musí byť prihlasovateľ vo výzve upozornený.  

(4) Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 37 ods. 1 a 4 alebo § 38 
ods. 1 až 3, alebo predmet prihlášky zjavne nespĺňa podmienky podľa § 5 
ods. 1, alebo sa nepovažuje za vynález podľa § 5 ods. 3, alebo zjavne 
podlieha výluke z patentovateľnosti podľa § 6, alebo platí domnienka podľa 
odseku 2, úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad 
umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých 
základe sa má prihláška zamietnuť.  

(5) Ak sa nesplnia podmienky na uplatnenie práva prednosti podľa § 
36 ods. 2 až 9 a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 80), 
úrad prizná prihlasovateľovi právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a).  
 

§ 41 

(1) Úrad prihlášku zverejní bez zbytočného odkladu po uplynutí 18 
mesiacov od vzniku práva prednosti a toto zverejnenie oznámi vo vestníku.  
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(2) Prihláška sa môže zverejniť pred uplynutím lehoty uvedenej v 
odseku 1, ak o to prihlasovateľ požiada najneskôr v lehote 12 mesiacov od 
vzniku práva prednosti a ak zaplatí správny poplatok (§ 79 ods. 9). Úrad 
prihlášku zverejní pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1, ak bol už na 
vynález udelený patent; bez súhlasu prihlasovateľa však úrad prihlášku 
nezverejní pred uplynutím 12 mesiacov od vzniku práva prednosti.  

(3) Úrad môže spolu s prihláškou zverejniť správu o stave techniky 
(rešerš) vzťahujúcu sa na vynález uplatnený v prihláške.  
 

§ 42 

(1) Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať úradu pripomienky 
k patentovateľnosti jej predmetu; na pripomienky úrad prihliadne pri úplnom 
prieskume prihlášky.  

(2) Osoby, ktoré podali pripomienky podľa odseku 1, nestávajú sa 
účastníkmi konania o prihláške. Prihlasovateľ však musí byť o 
pripomienkach upovedomený a môže sa o nich vyjadriť.  
 

Ú p l n ý  p r i e s k u m  p r i h l á š k y  
 

§ 43 

(1) Na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci úrad 
bez zbytočného odkladu vykoná úplný prieskum prihlášky, v ktorom zisťuje, 
či prihláška spĺňa podmienky na udelenie patentu ustanovené týmto 
zákonom.  

(2) Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu sa musí podať najneskôr 
do 36 mesiacov odo dňa podania prihlášky (§ 35) a nemožno ju vziať späť. 
Žiadateľ je povinný spolu so Žiadosťou zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 
9).  

(3) Ak žiadosť o vykonanie úplného prieskumu nebola riadne podaná 
v lehote podľa odseku 2 alebo ak v tej istej lehote úrad nezačal úplný 
prieskum prihlášky z úradnej moci, úrad konanie o prihláške zastaví.  

(4) Začatie úplného prieskumu na návrh tretej osoby alebo z úradnej 
moci úrad bez zbytočného odkladu oznámi prihlasovateľovi.  
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§ 44 

(1) Ak podmienky ustanovené na udelenie patentu nie sú splnené (§ 
5, 7, 8 a 9), úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad 
umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých 
základe sa má prihláška zamietnuť.  

(2) Ak úrad dodatočne zistí nedostatky prihlášky alebo nesplnenie 
podmienok, ktoré sú predmetom predbežného prieskumu prihlášky, 
postupuje podľa § 40 ods. 2 až 5.  

(3) Ak je podaných viac prihlášok so zhodným predmetom, môže sa 
jednému prihlasovateľovi udeliť len jeden patent.  

(4) Ak predmet prihlášky spĺňa ustanovené podmienky a prihlasovateľ 
zaplatí príslušný správny poplatok (§ 79 ods. 9), úrad udelí prihlasovateľovi 
patent a prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu. Úrad vydá majiteľovi 
patentu patentovú listinu a udelenie patentu oznámi vo vestníku.  

(5) Za udržiavanie patentu je majiteľ povinný platiť udržiavací poplatok 
podľa osobitného predpisu. 13a)  
 

§ 45 

Úprava a rozdelenie prihlášky 

(1) Prihlasovateľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku 
upraviť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej 
pôvodného podania.  

(2) Až do doby udelenia patentu podľa § 44 ods. 4 môže prihlasovateľ 
prihlášku rozdeliť. Úrad prizná vylúčeným prihláškam deň podania, 
prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak nejdú nad jej rámec.  

(3) Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu podľa 
§ 43, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná 
žiadosť o úplný prieskum.  
 

Z r u š e n i e  a  č i a s t o čn é  z r u š e n i e  p a t e n t u  
 

§ 46 

(1) Úrad zruší patent, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby 
alebo z úradnej moci preukáže, že  
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a)  neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa § 5 až 9,  

b)  vynález nie je v patente opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby 
ho mohol odborník uskutočniť,  

c)  predmet patentu presahuje obsah prihlášky v jej pôvodnom znení. To 
platí aj v prípade, ak predmet patentu udeleného na základe vylúčenej 
prihlášky presahuje obsah pôvodného znenia prihlášky,  

d)  rozsah ochrany vyplývajúcej z patentu bol rozšírený,  

e)  majiteľ nemá právo na riešenie podľa § 10 ods. 1 a 3, § 11 ods. 1 
alebo § 12 ods. 1,  

f)  neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných 
v čase jeho udelenia.  

(2) Ak sa dôvody zrušenia týkajú patentu čiastočne, patent sa zruší 
len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou patentových 
nárokov, opisu alebo výkresov.  

(3) Ak sa patent zruší, platí, že k jeho udeleniu v rozsahu dotknutom 
zrušením nedošlo.  

(4) Úrad môže patent zrušiť aj po jeho zániku, ak navrhovateľ 
preukáže právny záujem.  

(5) Úrad môže čiastočne zrušiť patent podľa odseku 2 aj na návrh 
jeho majiteľa bez ohľadu na existenciu dôvodov podľa odseku 1.  

(6) Rozhodnutie o zrušení alebo čiastočnom zrušení patentu úrad 
oznámi vo vestníku.  

(7) Spolu s podaním návrhu podľa odsekov 1 a 5 je navrhovateľ 
povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 9).  

 

§ 47 

(1) Ak návrh na zrušenie alebo čiastočné zrušenie patentu (ďalej len 
"návrh na zrušenie") neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne 
záväzným právnym predpisom (§ 80) alebo navrhovateľ nie je zastúpený 
oprávneným zástupcom podľa § 79 ods. 1, alebo nebol zaplatený správny 
poplatok (§ 79 ods. 9), úrad vyzve navrhovateľa, aby zistené nedostatky v 
určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ doručenej výzve v určenej lehote 
nevyhovie, úrad konanie o návrhu na zrušenie zastaví. Na následok 
zastavenia konania musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.  
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(2) Ak konanie nebolo zastavené podľa odseku 1, úrad doručí návrh 
na zrušenie majiteľovi patentu a zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v 
určenej lehote vyjadril a zároveň označil dôkazy a pripojil listiny.  

(3) Ak sa majiteľ patentu nevyjadrí v lehote určenej vo výzve, úrad 
pokračuje v konaní a môže rozhodnúť na základe obsahu spisu.  

(4) Úrad postupuje podľa odseku 3 aj v prípade, ak majiteľ patentu nie 
je zastúpený oprávneným zástupcom podľa § 79 ods. 1. Ak majiteľ výzve 
na predloženie splnomocnenia v určenej lehote nevyhovie, platí, Ńe sa o 
návrhu na zrušenie nevyjadril.  

(5) Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní účastníkov, 
úrad určí dátum ústneho pojednávania. Úrad zároveň doručí navrhovateľovi 
vyjadrenie majiteľa o návrhu.  

(6) Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, 
ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.  

(7) Rozšírenie či doplnenie návrhu na zrušenie, ako aj rozšírenie či 
doplnenie vyjadrenia majiteľa patentu v konaní podľa § 46 ods. 1 nie je 
prípustné; na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a 
rozhodovania vo veci neprihliada.  

(8) V čase konania o zrušenie patentu podľa § 46 ods. 1 sa konanie o 
návrhu majiteľa podľa § 46 ods. 5 preruší.  
 

§ 48 

Odňatie patentu a prepis 

(1) Úrad na návrh odníme patent majiteľovi patentu zapísanému v 
registri a ako majiteľa patentu zapíše osobu navrhovateľa, ak  

a)  právoplatným rozhodnutím súdu bolo určené, že osobe pôvodne 
zapísanej ako majiteľ neprislúchalo právo na riešenie podľa § 10 ods. 
1 a 3, § 11 ods. 1 alebo § 12 ods. 1,  

b)  návrh podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu 
patrí právo na riešenie, alebo jej právny nástupca,  

c)  návrh bol doručený v lehote troch mesiacov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia súdu.  

(2) Za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak 
návrh podľa odseku 1 nebol podaný alebo nebol podaný oprávnenou 
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osobou, či v určenej lehote, úrad zruší patent z úradnej moci, z dôvodu 
podľa § 46 ods. 1 písm. e).  

(3) Na odňatie práv z prihlášky a ich prepis na oprávnenú osobu sa 
primerane použije odsek 1. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky z 
dôvodov podľa odseku 2, úrad prihlášku zamietne podľa § 40 ods. 4.  

(4) Na konanie podľa odsekov 1 až3 sa primerane použije § 47 ods. 1 
až 6.  

(5) Spolu s podaním návrhu podľa odsekov 1 a 3 je navrhovateľ 
povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 9).  
 

§ 49 

Určovacie konanie 

(1) Úrad na žiadosť určí, či predmet uvedený a opísaný v návrhu patrí 
do rozsahu ochrany určitého patentu (ďalej len "žiadosť o určenie"). ( 

(2) Na základe výslovného návrhu navrhovateľa je účastníkom 
konania podľa odseku 1 aj ten, koho práva a povinnosti môžu byť 
rozhodnutím o určení dotknuté.  

(3) V prípade, ak žiadosť o určenie bola podaná v súvislosti s 
prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené 
týmto zákonom, účastníkmi určovacieho konania sú všetci účastníci 
súdneho konania, ktorých práva a povinnosti môžu byť konaním a 
rozhodovaním vo veci dotknuté.  

(4) Na určovacie konanie, ktorého účastníkom je výlučne navrhovateľ, 
sa primerane použije ustanovenie § 47 ods. 1, ods. 5 prvá veta a ods. 6, 
inak sa na určovacie konanie primerane použije ustanovenie § 47 ods. 1 až 
6.  

(5) Spolu so žiadosťou o určenie je navrhovateľ povinný zaplatiť 
správny poplatok (§ 79 ods. 9).  

 

§ 50 

Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu patentu a 
súdneho sporu do registra 

(1) Na konanie o žiadosti o zápis licencie, záložného práva, prevodu 
alebo prechodu patentu (ďalej len "žiadosť o zápis práva") či súdneho sporu 
do registra sa primerane použije § 47 ods. 1.  
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(2) V prípade pochybností môže úrad žiadať predloženie overenej 
kópie, prípadne originálu listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo 
ďalšie doplňujúce údaje.  

(3) Na nútenú licenciu, ktorú úrad zapíše do registra z úradnej moci 
po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o jej udelení sa nevzťahujú 
odseky 1 a 2.  

(4) Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého 
predmetom je právo chránené týmto zákonom, doloženej súdom 
potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad zapíše do registra 
skutočnosť, že prebieha súdne konanie, ako aj predmet konania, s 
účinnosťou dňom doručenia žiadosti na úrad.  

(5) Spolu s podaním žiadosti podľa odsekov 1 a 4 je žiadateľ povinný 
zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 9).  
 

§ 51 

Pokračovanie v konaní 

(1) Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom 
určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, 
úrad môže lehotu predĺžiť.  

(2) Ak účastník konania pred úradom zmeškal úradom určenú lehotu 
na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať úrad o 
pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon, a to najneskôr do 
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu, vydaného v dôsledku 
zmeškania lehoty.  

(3) Spolu s podaním žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 je žiadateľ 
povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 9).  

(4) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 2 v prípade lehoty podľa 
§ 47 ods. 1 a 2.  

(5) Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o 
pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 
alebo 2, alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4; pred rozhodnutím o 
zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným 
dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.  

(6) Ak úrad žiadosti o pokračovanie v konaní vyhovie, právne účinky 
rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú.  
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(7) Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 do 
dvoch mesiacov od jej doručenia a správny poplatok bol zaplatený riadne a 
včas podľa odseku 3, platí, že žiadosti bolo vyhovené.  
 

§ 52 

Uvedenie do predošlého stavu 

(1) Ak účastník konania pred úradom napriek náležitej starostlivosti, 
ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu 
na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je 
zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o 
uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch 
mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr 
však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.  

(2) Spolu s podaním žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ povinný 
zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 9).  

(3) Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, 
uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a deň zániku prekážky, 
pre ktorú úkon nemohol vykonať. Na tvrdenia predložené po uplynutí 
ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1, úrad pri rozhodovaní o žiadosti 
neprihliada.  

(4) V prípade dôvodných pochybností o pravdivosti odôvodnenia 
podľa odseku 3 môže úrad vyzvať žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.  

(5) Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v 
prípade zmeškania lehôt na  

a)  podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 51 ods. 2 a žiadosti 
o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,  

b)  dodatočné priznanie a preukázanie práva prednosti podľa § 36 ods. 4, 
5 a 7,  

c)  podanie opravného prostriedku v konaní pred úradom podľa § 55 ods. 
1, d) vykonanie úkonov podľa § 47 ods. 1 a 2.  

(6) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá 
nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 3, alebo jej nemožno 
vyhovieť podľa odseku 5, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa 
odseku 4; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi 
vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť 
zamietnutá.  
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(7) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne 
účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú.  

(8) Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky v dobrej viere 
od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do 
zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 7 využívala 
vynález, ktorý bol predmetom prihlášky alebo patentu, alebo vykonala 
preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu tohto 
vynálezu, môže vynález využívať v rámci svojej podnikateľskej činnosti, bez 
povinnosti úhrady za využívanie vynálezu.  

(9) Prevod alebo prechod práva oprávneného užívateľa podľa odseku 
8 je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v ktorej rámci sa vynález využíva.  
 

§ 53 

Podklady na rozhodnutie 

(1) Účastník konania pred úradom (ďalej len "účastník") je povinný 
predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.  

(2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, 
a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.  

(3) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z 
vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.  
 

§ 54 

Trovy konania 

(1) Trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich 
zástupcov vrátane správneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov, trovy 
dôkazov a odmena za zastupovanie patentovým zástupcom, 16) advokátom 
17) alebo komerčným právnikom. 18)  

(2) Každý účastník sám znáša trovy konania, ktoré vznikli jemu 
osobne a jeho právnemu zástupcovi.  

(3) Svedkovia majú právo na náhradu hotových výdavkov a ušlého 
zárobku. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch dní od výsluchu alebo 
odo dňa, keď bolo svedkovi oznámené, že k výsluchu nedôjde.  
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(4) Ak bol podaný znalecký posudok, vzniká znalcovi právo na 
náhradu hotových výdavkov a odmenu podľa osobitných predpisov. 19)  

(5) Ten, komu úrad uložil pri dokazovaní povinnosť, najmä aby 
predložil listinu, alebo umožnil obhliadku veci, má tie isté práva ako svedok, 
ak nie je účastníkom.  

(6) Úrad môže uložiť účastníkovi, aby zložil preddavok na trovy 
dôkazov, ktoré navrhol, vo výške predpokladaných nákladov, ak uloženie 
takejto povinnosti nepredstavuje podstatnú prekážku účelného uplatňovania 
práva.  

(7) Ak účastník výzve na zloženie preddavku v určenej lehote 
nevyhovie, úrad pokračuje v konaní tak, akoby návrh na dokazovanie nebol 
podaný.  

(8) Ak úradu vzniknú v konaní trovy, ktoré nie sú kryté preddavkom 
podľa odseku 6, úrad má právo na ich náhradu proti účastníkovi, ktorý 
nemal vo veci úspech.  

(9) Účastníkovi konania, ktorý mal vo veci úspech, úrad môže priznať 
náhradu trov vynaložených na účelné uplatnenie práva proti účastníkovi 
neúspešnému vo veci. Ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, úrad 
náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne účastníkom právo na náhradu trov 
neprizná.  

(10) Náhradu trov konania musí účastník uplatniť najneskôr do 
vydania rozhodnutia vo veci samej.  
 

§ 55 

Opravné prostriedky 

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od 
doručenia rozhodnutia.  

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to 
neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci, b) v 
prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých 
účastníkov na jednej strane.  

(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým sa a) 
vyhovelo žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do 
predošlého stavu, b) zastavilo konanie podľa § 79 ods. 6.  

(4) zrušený od 1.1.2008.  
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§ 56 

Sprístupnenie údajov 

(1) Ak ďalej nie je uvedené inak, pred zverejnením prihlášky je úrad 
oprávnený bez súhlasu prihlasovateľa oznámiť tretím osobám iba údaj, kto 
je pôvodcom vynálezu, kto je prihlasovateľom, názov a spisovú značku 
prihlášky a údaje o práve prednosti.  

(2) Bez ohľadu na odsek 1 úrad umožní na základe žiadosti 
nahliadnuť do spisu týkajúceho sa nezverejnenej prihlášky majiteľovi 
patentu alebo prihlasovateľovi, ak nezverejnená prihláška odkazuje na 
patent alebo prihlášku tohto majiteľa alebo prihlasovateľa, alebo tomu, voči 
komu boli práva z nezverejnenej prihlášky uplatnené.  

(3) Ak ďalej nie je uvedené inak, po zverejnení prihlášky úrad umožní 
na základe žiadosti každému nahliadnuť do spisu týkajúceho sa prihlášky 
alebo patentu.  

(4) Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie 
kópií za poplatok.  

(5) Na základe písomnej žiadosti pôvodcu uvedeného v prihláške 
podľa § 37 ods. 5 úrad nesprístupní jeho identifikačné údaje tretím osobám, 
najmä pri zverejnení prihlášky, oznámení o udelení patentu, vydaní 
patentovej listiny, vydaní výpisu z registra a pri nahliadaní do spisu.  

(6) Na základe písomnej žiadosti, za predpokladu preukázania 
naliehavého právneho záujmu úrad je oprávnený oznámiť žiadateľovi, či 
ním označená osoba je, alebo nie je uvedená ako pôvodca vynálezu 
uvedený v prihláške.  

(7) Na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa 
patentu sú z práva na nahliadnutie vylúčené časti spisu obsahujúce 
obchodné tajomstvo alebo iné informácie dôverného charakteru, ktorých 
zverejnenie nie je na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb 
vrátane účastníkov konania nevyhnutné.  

(8) Práva podľa odsekov 1 až 3 nemožno uplatniť vo vzťahu k 
prihláškam a patentom utajovaným podľa osobitného predpisu, 20) k 
zápisnici o hlasovaní a k častiam spisu obsahujúcim pomocné poznámky 
alebo pracovné verzie rozhodnutí, výmerov či stanovísk.  
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§ 57 

Register a vestník 

(1) Úrad vedie  

a)  register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje týkajúce sa prihlášok 
a udelených patentov,  

b)  register európskych patentov, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje, 
týkajúce sa udelených európskych patentov s určením pre Slovenskú 
republiku,  

c)  register, do ktorého sa zapisujú rozhodujúce údaje, týkajúce sa 
žiadostí o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 
alebo na výrobky na ochranu rastlín a udelených dodatkových 
ochranných osvedčení na liečivá alebo na výrobky na ochranu rastlín.  

(2) Údaje zapísané v registroch podľa odseku 1 sa považujú za 
platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.  

(3) Zmenu údajov zapísaných v registri, vyplývajúcu z právoplatného 
a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu, úrad po doručení 
rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu 
vyznačí v registri.  

(4) Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo 
rozhodnutia príslušného orgánu sa nepovažuje za rozhodnutie vydané v 
konaní podľa osobitného predpisu. 21)  

(5) Každý má právo na nahliadnutie do registrov uvedených v odseku 
1.  

(6) Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje najmä skutočnosti 
týkajúce sa zverejnených prihlášok, európskych patentových prihlášok, ako 
aj patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení a ich 
ochrany.  
 

§ 58 

Medzinárodná prihláška 

(1) Úrad je miesto, kde môžu podať medzinárodnú prihlášku 1)  

a)  fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky,  
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b)  fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko, sídlo, 
podnik alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky.  

(2) Prihlasovateľ je povinný za úkony spojené s podaním 
medzinárodnej prihlášky zaplatiť správny poplatok (§ 79 ods. 9) a 
prostredníctvom úradu zaplatiť poplatky ustanovené Zmluvou o patentovej 
spolupráci. 1)  

(3) Prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky, 1) ktorou sa žiada o 
udelenie patentu v Slovenskej republike, je povinný predložiť túto 
medzinárodnú prihlášku úradu v lehote 31 mesiacov od vzniku práva 
prednosti, zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky (§ 79 ods. 9) a 
predložiť jej preklad do štátneho jazyka.  

(4) Ak prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky, 1) ktorou sa žiada o 
udelenie patentu v Slovenskej republike, nepredloží túto medzinárodnú 
prihlášku úradu v lehote podľa odseku 3, úrad prizná tejto medzinárodnej 
prihláške právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a).  

(5) Na žiadosť prihlasovateľa, za predpokladu splnenia podmienok 
podľa odseku 3 môže úrad začať konanie o medzinárodnej prihláške aj 
pred uplynutím lehôt uvedených v odseku 3.  
 

O c h r a n a  u t a j o v a n ýc h  s k u t o č n o s t í  
 

§ 59 

(1) Ak tuzemský prihlasovateľ vie alebo podľa okolností má vedieť, že 
prihláška obsahuje skutočnosť utajovanú podľa osobitného predpisu, 20) je 
povinný v prihláške požiadať o utajenie prihlášky.  

(2) Prihlášku podľa odseku 1, ktorou je medzinárodná prihláška alebo 
európska patentová prihláška, je prihlasovateľ povinný podať na úrade.  

(3) Úrad po priznaní dňa podania (§ 35) doručí jedno vyhotovenie 
prihlášky Národnému bezpečnostnému úradu 20) (ďalej len "bezpečnostný 
úrad") so žiadosťou o rozhodnutie o utajení prihlášky podľa osobitného 
predpisu, 20) prípadne so žiadosťou o povolenie podania prihlášky do 
zahraničia.  

(4) Podľa odseku 3 môže úrad postupovať aj v prípade, že 
prihlasovateľ nepožiadal o utajenie prihlášky podľa odseku 1.  

(5) Bezpečnostný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 3 a 
rozhodnutie doručí úradu. V prípade, ak to umožňuje medzinárodný 
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dohovor, zmluva alebo dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
bezpečnostný úrad pripojí k rozhodnutiu i žiadosť o utajenie predmetu 
prihlášky zmluvnou stranou, v ktorej má byť prihláška podaná. Rozhodnutie 
bezpečnostného úradu úrad oznámi prihlasovateľovi.  

(6) Prihlášku podľa odseku 1, ktorá nie je európska patentová 
prihláška ani medzinárodná prihláška, môže prihlasovateľ podať priamo v 
zahraničí len na základe povolenia bezpečnostného úradu podľa odseku 3, 
vydaného na základe žiadosti prihlasovateľa.  

(7) Ak v dôsledku utajenia prihlášky alebo v dôsledku zamietnutia 
žiadosti o povolenie podať prihlášku v zahraničí vznikne majiteľovi patentu 
majetková ujma, spočívajúca v zamedzení alebo obmedzení obchodného 
využitia patentu [§ 3 písm. h)], majiteľovi vznikne nárok na úhradu 
majetkovej ujmy voči Slovenskej republike zastúpenej ústredným orgánom 
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti predmet utajenej prihlášky patrí.  

(8) Na určenie výšky majetkovej ujmy podľa odseku 7 sa primerane 
použije § 11 ods. 5.  

(9) Prihlášky, európske patentové prihlášky alebo medzinárodné 
prihlášky, o ktorých utajenie požiadala zmluvná strana alebo zahraničný 
prihlasovateľ podľa medzinárodného dohovoru, zmluvy alebo dohody, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, budú považované za utajené podľa 
osobitného predpisu. 20) Zahraničný prihlasovateľ, ktorý nevystupuje v mene 
zmluvnej strany, je povinný preukázať utajenie predmetu prihlášky 
zmluvnou stranou, doložiť povolenie zmluvnej strany na podanie prihlášky v 
Slovenskej republike a pripojiť vyhlásenie o vzdaní sa akýchkoľvek nárokov 
na náhradu škody alebo inej majetkovej ujmy, ktorá by mohla vzniknúť v 
dôsledku utajenia prihlášky na území Slovenskej republiky.  

(10) Na konanie o prihláškach a patentoch, ktoré sú utajované, alebo 
sú považované za utajované podľa osobitného predpisu, 20) platia 
ustanovenia tohto zákona s výnimkou zverejnenia (§ 41) a sprístupnenia 
údajov (§ 56) týkajúcich sa utajenej prihlášky alebo patentu.  

(11) Ak bezpečnostný úrad nepovažuje skutočnosti obsiahnuté v 
prihláške za utajované podľa osobitného predpisu, 20) úrad oznámi túto 
skutočnosť prihlasovateľovi a o prihláške ďalej koná bez uplatnenia režimu 
utajenia.  
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

VYKONÁV ANIE EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO DOHOVORU 
 

§ 60 

Účinky európskej patentovej prihlášky 

(1) Európska patentová prihláška s určením pre Slovenskú republiku 
(ďalej len "európska patentová prihláška") má od priznaného dňa podania 
alebo odo dňa vzniku práva prednosti uplatneného prihlasovateľom 
európskej patentovej prihlášky rovnaké účinky ako prihláška, ktorá je 
podaná podľa § 35 toho istého dňa, alebo prihláška s rovnakým dňom 
vzniku práva prednosti podľa § 36.  

(2) Po zverejnení európskej patentovej prihlášky Európskym 
patentovým úradom a následnom predložení prekladu patentových nárokov 
do slovenského jazyka a zaplatení poplatku za zverejnenie (§ 79 ods. 9) zo 
strany prihlasovateľa európskej patentovej prihlášky, úrad sprístupní 
preklad patentových nárokov verejnosti a túto skutočnosť oznámi vo 
vestníku.  

(3) Dňom sprístupnenia prekladu patentových nárokov verejnosti 
podľa odseku 2 má prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky rovnaké 
práva ako prihlasovateľ podľa tohto zákona za predpokladu udelenia 
európskeho patentu s účinkami v Slovenskej republike.  

(4) Ak bola európska patentová prihláška alebo určenie pre Slovenskú 
republiku v konaní pred Európskym patentovým úradom vzaté späť, alebo 
sa považuje za späťvzaté, platí, že došlo k zastaveniu konania o prihláške 
podľa § 40 ods. 3. Zamietnutie európskej patentovej prihlášky má rovnaké 
účinky ako zamietnutie prihlášky podľa § 40 ods. 4.  

(5) Rozhodnutie Európskeho patentového úradu o pokračovaní v 
konaní alebo o uvedení do predošlého stavu (restitutio in integrum) má 
rovnaké účinky ako rozhodnutie úradu podľa § 51 ods. 6 alebo podľa § 52 
ods. 7 a 8.  
 

§ 61 

Zmena európskej patentovej prihlášky 

(1) Na základe žiadosti prihlasovateľa európskej patentovej prihlášky 
o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku (ďalej len "zmena") 
podanej podľa čl. 135 Európskeho patentového dohovoru, úrad začne 
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konanie o prihláške podľa tretej časti tohto zákona, prípadne postupuje 
podľa čl. 135 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru.  

(2) Prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu predložiť do troch 
mesiacov preklad európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka a 
zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky (§ 79 ods. 9).  

(3) V prípade, ak žiadosť o zmenu nie je podaná do troch mesiacov 
odo dňa, keď bola európska patentová prihláška späťvzatá alebo keď bolo 
doručené oznámenie, že sa európska patentová prihláška považuje za 
späťvzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky 
alebo o zrušení európskeho patentu, prihlasovateľ stráca právo prednosti 
vyplývajúce z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky.  

(4) Ak bola žiadosť o zmenu podaná v rozpore s čl. 135 a 137 
Európskeho patentového dohovoru, úrad žiadosť zamietne. (5) zrušený od 
1.1.2008.  
 

§ 62 

Záväzné znenie európskej patentovej prihlášky a európskeho patentu 

(1) Pri stanovení rozsahu ochrany vyplývajúcej z európskej patentovej 
prihlášky a európskeho patentu je rozhodujúci obsah európskej patentovej 
prihlášky upravený znením európskeho patentu v jazyku, v ktorom 
prebiehalo konanie o európskej patentovej prihláške pred Európskym 
patentovým úradom.  

(2) Ak z prekladu patentového spisu do slovenského jazyka 
predloženého úradu podľa § 63 ods. 2, ako aj z prekladu patentových 
nárokov predloženého úradu podľa § 60 ods. 2 vyplýva ochrana užšia než 
zo znenia európskej patentovej prihlášky a európskeho patentu v jazyku, v 
ktorom prebiehalo konanie pred Európskym patentovým úradom, preklad 
do slovenského jazyka sa považuje za záväzné znenie s výnimkou konania 
o zrušenie európskeho patentu.  

(3) Prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky alebo majiteľ 
európskeho patentu môže podať opravený preklad patentových nárokov 
podľa § 60 ods. 2 alebo opravený preklad európskeho patentového spisu 
podľa § 63 ods. 2 do slovenského jazyka kedykoľvek. Po doručení 
opraveného prekladu a zaplatení správneho poplatku (§ 79 ods. 9) úrad 
sprístupní opravený preklad verejnosti a túto skutočnosť oznámi vo 
vestníku.  
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(4) Opravený preklad bude platiť namiesto pôvodného prekladu odo 
dňa oznámenia sprístupnenia opraveného prekladu vo vestníku.  

(5) Právo tretích osôb využívať predmet vynálezu, ktorý podľa 
prekladu do slovenského jazyka platného v rozhodujúcom období nepatril 
do rozsahu európskeho patentu, nie je účinkami opraveného prekladu 
dotknuté za predpokladu, ak predmet vynálezu na území Slovenskej 
republiky v dobrej viere využívali alebo vykonali preukázateľné prípravy na 
využívanie predmetu vynálezu.  
 

§ 63 

Účinky európskeho patentu 

(1) Európsky patent udelený Európskym patentovým úradom s 
určením pre Slovenskú republiku má rovnaké účinky ako patent udelený 
podľa § 44 ods. 4 odo dňa oznámenia udelenia európskeho patentu v 
európskom patentovom vestníku.  

(2) Majiteľ európskeho patentu je povinný predložiť úradu do troch 
mesiacov od oznámenia udelenia európskeho patentu preklad patentového 
spisu do slovenského jazyka, zaplatiť poplatok za zverejnenie (§ 79 ods. 9) 
a oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.  

(3) Ak majiteľ európskeho patentu nepredloží úradu preklad 
európskeho patentového spisu v lehote podľa odseku 2, tento preklad môže 
predložiť v dodatočnej lehote troch mesiacov za predpokladu, že zároveň s 
predložením prekladu zaplatí zvýšený poplatok podľa odseku 2.  

(4) Ak nebude preklad európskeho patentového spisu do slovenského 
jazyka predložený úradu ani v dodatočnej lehote za podmienok podľa 
odseku 3, bude sa európsky patent pokladať na území Slovenskej republiky 
za neúčinný od začiatku.  

(5) Ak majiteľ európskeho patentu neoznámi úradu adresu na 
doručovanie na území Slovenskej republiky, úradné správy týkajúce sa jeho 
patentu budú sa ukladať na úrade, pričom budú považované za doručené v 
lehote 30 dní odo dňa uloženia. Tento následok musí úrad majiteľovi 
európskeho patentu oznámiť.  

(6) Na základe splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo 3 úrad 
preklad európskeho patentového spisu sprístupní a toto sprístupnenie, ako 
aj udelenie európskeho patentu oznámi vo vestníku (§ 57).  

(7) Po oznámení o udelení európskeho patentu v európskom 
patentovom vestníku a za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 2 
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alebo 3 úrad zapíše európsky patent do registra európskych patentov s 
údajmi zapísanými do európskeho patentového registra.  

 

§ 64 

Neprípustnos ť dvojitej ochrany 

Ak je patent udelený na vynález, na ktorý bol tomu istému majiteľovi 
alebo jeho právnemu nástupcovi udelený európsky patent s rovnakým 
právom prednosti, stáva sa patent neúčinným v rozsahu, v akom sa 
zhoduje s európskym patentom, odo dňa uplynutia lehoty na podanie 
námietok proti európskemu patentu, ak neboli námietky podané, alebo odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia Európskeho patentového úradu, ktorým bol 
v konaní o námietkach európsky patent zachovaný.  
 

§ 65 

Zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu v zmenenom znení 

(1) Rozhodnutie Európskeho patentového úradu o čiastočnom či 
úplnom zrušení európskeho patentu alebo o zachovaní európskeho patentu 
v zmenenom znení má v Slovenskej republike rovnaké účinky ako 
rozhodnutie úradu podľa § 46.  

(2) Zrušenie európskeho patentu alebo jeho zachovanie v zmenenom 
znení oznámi úrad vo vestníku.  

(3) Ak je európsky patent v konaní o námietkach podľa čl. 101 
Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím Európskeho patentového 
úradu zachovaný v zmenenom znení alebo obmedzený v konaní podľa čl. 
105b Európskeho patentového dohovoru, majiteľ európskeho patentu je 
povinný do troch mesiacov odo dňa oznámenia zmeny v európskom 
patentovom vestníku predložiť úradu preklad zmeneného znenia 
patentového spisu do slovenského jazyka a zaplatiť poplatok za zverejnenie 
(§ 79 ods. 9).  

(4) Ak majiteľ európskeho patentu nepredloží preklad zmeneného 
znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka alebo 
nezaplatí poplatok za zverejnenie v lehote podľa odseku 3, platí, že 
európsky patent je v Slovenskej republike neúčinný od začiatku.  

(5) Úrad zruší európsky patent s určením pre Slovenskú republiku za 
podmienok ustanovených v § 46 ods. 2 až 7 a § 47, ak sa v konaní 
začatom na návrh alebo z úradnej moci preukáže dôvod zrušenia patentu 
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podľa čl. 138 v spojení s čl. 139 Európskeho patentového dohovoru za 
predpokladu, ak  

a)  márne uplynula lehota na podanie námietok podľa Európskeho 
patentového dohovoru, alebo  

b)  v konaní o námietkach pred Európskym patentovým úradom nebol 
európsky patent zrušený.  

(6) Ak v čase konania o zrušenie európskeho patentu pred úradom 
začne alebo prebieha konanie o námietkach proti tomu istému európskemu 
patentu pred Európskym patentovým úradom, úrad konanie o zrušenie 
preruší. Po ukončení konania pred Európskym patentovým úradom, v 
ktorom sa nezrušil európsky patent, úrad na základe žiadosti niektorého z 
účastníkov pokračuje v konaní o zrušenie európskeho patentu. Ak žiadosť o 
pokračovanie v konaní o zrušenie európskeho patentu nie je podaná v 
lehote šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia Európskeho 
patentového úradu, úrad konanie o zrušenie európskeho patentu zastaví.  
 

§ 66 

Podanie európskej patentovej prihlášky 

(1) Úrad je miesto, kde právnické osoby alebo fyzické osoby môžu 
podať európsku patentovú prihlášku.  

(2) Na podanie vylúčenej európskej patentovej prihlášky podľa čl. 76 
Európskeho patentového dohovoru sa odsek 1 nevzťahuje.  
 

§ 67 

Poplatky 

Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskej republike je 
jeho majiteľ povinný platiť každoročne udržiavací poplatok podľa 
osobitného predpisu. 13a)  
 

PIATA ČASŤ 

Zrušená od 1.3.2007 

Nadpis zrušený od 1.3.2007 
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§ 68  

Zrušený od 1.3.2007 
 

§ 69  

Zrušený od 1.3.2007 

Nadpis zrušený od 1.3.2007 
 

§ 70  

Zrušený od 1.3.2007 
 

§ 71  

Zrušený od 1.3.2007 

Nadpis zrušený od 1.3.2007 
 

§ 72  

Zrušený od 1.3.2007 
 

§ 73  

Zrušený od 1.3.2007 

Nadpis zrušený od 1.3.2007 
 

§ 74  

Zrušený od 1.3.2007 
 

§ 75  

Zrušený od 1.3.2007 
 

§ 76  

Zrušený od 1.3.2007 
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§ 77  

Zrušený od 1.3.2007 
 

§ 78  

Zrušený od 1.3.2007 

 

ŠIESTA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE 
USTANOVENIA 

 

§ 79  

Spolo čné ustanovenie 

(1) Účastníci majú v konaní pred úradom rovnaké postavenie, ale 
účastníci, ktorí nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo, musia 
byť v konaní vrátane predkladania prekladov podľa štvrtej časti tohto 
zákona zastúpení oprávneným zástupcom 26) s výnimkou úkonov  

a)  predchádzajúcich a spojených s určením dňa podania podľa § 35,  

b)  spojených s platením poplatkov,  

c)  spojených s preukázaním práva prednosti podľa § 36.  

(2) Pri uplatnení výnimky z povinného zastúpenia podľa odseku 1 je 
účastník konania povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území 
Slovenskej republiky. Ak účastník konania neoznámi úradu adresu na 
doručovanie, budú úradné správy týkajúce sa konania ukladané na úrade, 
pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa 
uloženia. S týmto dôsledkom musí byť účastník oboznámený.  

(3) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje zákon o 
správnom konaní 21) s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 32, § 39, § 
49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.  

(4) Na vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov, predmetom ktorých je 
osvedčenie podľa osobitných predpisov, 22a) ako aj na konanie o 
osvedčeniach podľa osobitných predpisov 22a) sa primerane použijú 
ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis 22a) neustanovuje inak.  
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(5) Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad 
môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník vo výzve 
upozornený.  

(6) Ak ďalej nie je uvedené inak, úrad môže konanie zastaviť aj na 
návrh účastníka, ktorého prihláška, návrh alebo žiadosť je predmetom 
konania. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.  

(7) V prípade návrhu na zastavenie konania o prihláške alebo žiadosti 
o udelenie osvedčenia, ktorých sa týka súdny spor zapísaný v registri, úrad 
môže konanie zastaviť len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá 
podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra.  

(8) Ak tento zákon alebo všeobecne záväzný predpis (§ 80) 
neustanovuje inak, podanie na úrad sa robí písomne, v štátnom jazyku. 27)  

(9) Za úkony podľa tohto zákona a za úkony podľa osobitného 
predpisu 22a) sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu. 28)  

(10) Podanie na úrad sa môže vykonať prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je podpísané 
elektronickým podpisom, treba ho doplniť v písomnej forme v lehote 
jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za právne neúčinné.  
 

§ 80 

Splnomoc ňovacie ustanovenie 

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví  

a)  podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania 
práva prednosti,  

b)  podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach prihlášky,  

c)  podmienky opätovného uloženia biologického materiálu v uznávanej 
ukladanej inštitúcii 15) a podmienky sprístupnenia uloženého materiálu 
verejnosti,  

d)  podrobnosti o vylúčení prihlášky, prípustných zmenách v prihláške a 
opravách zrejmých chýb,  

e)  podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie patentu, návrhu na 
odňatie patentu a prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v 
konaní a žiadosti o uvedenie do pôvodného stavu,  
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f)  podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania medzinárodnej 
prihlášky, jej prekladu a jazykoch podania,  

g)  podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania európskej patentovej 
prihlášky,  

h)  podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu o zrušenie 
osvedčenia podľa osobitného predpisu 22a) a zmenu osvedčenia podľa 
osobitného predpisu, 22a) ako aj podrobnosti o konaní o zrušenie a 
zmenu osvedčenia podľa osobitného predpisu, 22a)  

i)  podrobnosti o forme podania na úrad vo všeobecnosti, doručovaní a o 
podaní prostredníctvom elektronických prostriedkov,  

j)  podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania žiadostí o zápis práva 
do registra,  

k)  podrobnosti o spôsobe a náležitostiach ponuky licencie a jej prijatia,  

l)  podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a oznamovaných vo 
vestníku,  

m)  podrobnosti o režime konania vo veciach utajených prihlášok, 
patentov a osvedčení podľa osobitného predpisu, 22a)  

n)  podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o prevedenie 
autorského osvedčenia na patent,  

o)  dĺžku lehôt určených úradom pre úkony účastníkov konania podľa 
tohto zákona.  

 

P r e c h o d n é  u s t a n o v e n i a  
 

§ 81 

(1) Vznik, zmena a zánik právnych vzťahov, ku ktorým došlo pred 
nadobudnutím účinnosti tohto zákona, posudzujú sa podľa doterajších 
predpisov.  

(2) Konania o prihláškach vynálezov a konania vo veciach patentov, 
ktoré neboli právoplatne ukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto 
zákona, sa ukončia podľa tohto zákona s tým, že v prípade prihlášok 
vynálezov podaných podľa zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, 
zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch úrad vykoná úplný 
prieskum z úradnej moci.  
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(3) Prihlášky vynálezov podané podľa doterajších predpisov sa 
považujú za prihlášky podľa tohto zákona.  

(4) Ak k využitiu predmetu prihlášok vynálezov uvedených v odsekoch 
1 a 2 došlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a za podmienok 
ustanovených doterajšími predpismi, zostávajú práva tretích osôb 
nedotknuté. Právo pôvodcu na odmenu za využitie predmetu prihlášky 
vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia podľa doterajších 
predpisov tým nie je dotknuté.  
 

§ 82 

(1) Autorské osvedčenie na vynález udelené podľa zákona č. 84/1972 
Zb. platí 15 rokov od podania prihlášky.  

(2) Organizácii, ktorá podľa doterajších predpisov má k vynálezu 
právo hospodárenia alebo bola týmto právom poverená, patria rovnaké 
práva, aké má majiteľ patentu.  

(3) Pri vynáleze vytvorenom inak, než za podmienok podľa § 28 písm. 
a) zákona č. 84/1972 Zb., chránenom autorským osvedčením udeleným 
podľa doterajších predpisov, ktorý organizácia, ktorá má k vynálezu právo 
hospodárenia alebo bola týmto právom poverená, nevyužívala, pôvodca má 
právo kedykoľvek v čase trvania platnosti autorského osvedčenia požiadať 
úrad o jeho prevedenie na patent (ďalej len "žiadosť o prevedenie"). Za 
žiadosť o prevedenie je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok (§ 79 
ods. 9).  

(4) Úrad žiadosť o prevedenie, ako aj rozhodnutie o prevedení 
zverejní vo vestníku. K žiadosti o prevedenie môže ktokoľvek podať 
námietky v lehote troch mesiacov od zverejnenia žiadosti.  

(5) Patent udelený na základe žiadosti o prevedenie platí 15 rokov od 
dátumu podania prihlášky vynálezu; práva z patentu udeleného na základe 
žiadosti o prevedenie vzniknú odo dňa zverejnenia žiadosti o prevedenie vo 
vestníku.  

(6) Ak vynález chránený autorským osvedčením nebol vytvorený za 
podmienok podľa § 28 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb., pôvodca vynálezu 
má právo vynález využívať pri svojej podnikateľskej činnosti.  
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§ 83 

(1) Využívanie vynálezu chráneného autorským osvedčením, ktoré sa 
v súlade s doterajšími predpismi začalo pred 1. januárom 1991, prípadne 
ktorému bolo pred týmto dňom na základe zmluvy poskytnuté právo, nie je 
porušením práv majiteľa patentu. Právo pôvodcu na odmenu za využitie 
vynálezu podľa doterajších predpisov týmto nie je dotknuté.  

(2) Nároky na odmenu za využitie vynálezu, ako aj nároky na úhradu 
primeraných nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo 
prototypov, odmeny za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo 
zavádzaní vynálezu a nároky na odmenu za upozornenia na možnosť 
využitia vynálezu vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa 
vyrovnajú podľa doterajších predpisov.  

(3) Ak po nadobudnutí účinnosti tohto zákona dôjde k využitiu 
vynálezu chráneného autorským osvedčením, ku ktorému má organizácia 
právo zodpovedajúce právu majiteľa patentu podľa § 82 ods. 2, táto 
organizácia je povinná zaplatiť pôvodcovi vynálezu odmenu podľa § 11.  
 

§ 84 

(1) Prihlasovateľ vynálezu podľa § 82 ods. 1 a 2 zákona č. 527/1990 
Zb. je povinný predložiť úradu a) doklad potvrdzujúci udelenie súhlasu na 
predaj alebo výrobu predmetu patentu udeleného v zahraničí v 
ktoromkoľvek štáte a b) rozhodnutie o registrácii podľa osobitných 
predpisov, 25) vydané na základe žiadosti podanej do šiestich mesiacov od 
udelenia súhlasu na predaj alebo výrobu predmetu patentu v ktoromkoľvek 
štáte.  

(2) Doklad a rozhodnutie podľa odseku 1 je prihlasovateľ vynálezu 
povinný predložiť úradu v lehote troch mesiacov od ich doručenia, 
najneskôr do uplynutia 16 rokov odo dňa vzniku práva prednosti.  

(3) Zmeškanie lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemožno odpustiť.  

(4) Prihlášku vynálezu podľa odseku 1 úrad zamietne, ak  

a)  prihlasovateľ nesplní podmienky podľa odsekov 1 a 2,  

b)  predmet patentu udeleného v zahraničí bol pred podaním prihlášky 
podľa odseku 1 uvedený na trh v Českej a Slovenskej Federatívnej 
republike.  

(5) Patent udelený podľa § 82 ods. 1 a 2 zákona č. 527/1990 Zb. platí 
16 rokov odo dňa vzniku práva prednosti. § 85 Ak lehoty podľa § 74 ods. 3 
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uplynú pred 1. júlom 2002, možno podať žiadosť o udelenie osvedčenia 
podľa § 74 do 31. decembra 2002 za predpokladu, ak rozhodnutie o 
registrácii lieku alebo rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín 
podľa osobitných predpisov 25) nadobudlo právoplatnosť po 1. januári 2000.  
 

§ 85a 

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie uvedené v prílohe.  
 

§ 86 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa:  

1.  § 2 až 35, § 78 až 82, § 84 zákona č. 527/1990 Zb. o 
vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v 
znení čl. III zákona č. 90/1993 Z. z. a zákona č. 185/1994 Z. z;  

2.  § 65 ods. 2, § 66 až71, § 75 ods. 2 a § 86 zákona č. 527/1990 
Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích 
návrhoch v znení neskorších predpisov v rozsahu upravujúcom 
právne vzťahy a konanie týkajúce sa vynálezov, patentov a 
autorských osvedčení;  

3.  prvá hlava vyhlášky Federálneho úradu pre vynálezy č. 
550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných 
vzorov.  

 

Čl. II 

Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a 
plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
22/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:  

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  

"(3) Ak súd udelí majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia nútenú 
licenciu na využívanie vynálezu chráneného patentom podľa osobitného 
predpisu, 1f) ministerstvo na základe žiadosti udelí majiteľovi patentu 
nútenú licenciu podľa odseku 1.".  

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:  
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"1f) § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 435/2001 o patentoch, dodatkových 
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(patentový zákon).".  
 

Čl. III 

Zrušený od 1.1.2008 
 

Čl. IV 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2001 s výnimkou štvrtej 
časti a piatej časti, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002.  

Zákon č. 402/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2002.  

Zákon č. 84/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2007.  

Zákon č. 517/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.  

Zákon č. 495/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009.  
 

Rudolf Schuster v.r. 

Jozef Migaš v.r. 

Mikuláš Dzurinda v.r. 

 

PRÍL. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o 
právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mimoriadne vydanie Ú.v. 
EÚ, kap. 13/zv. 20, Ú.v. ES L 213, 30.7.1998).  

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 
kap. 17/zv. 2, Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004).  

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch 
spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Mimoriadne 
vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. ES L 136, 30.4.2004.).  
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____________________  

1) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení 
listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej 
spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 v znení neskorších úprav.  

2) Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.  

3) Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928 
(Zbierka zákonov o nariadení štátu Československého č. 46/1932). Dohovor 
naposledy revidovaný v Paríži 30. novembra 1972.  

4) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho 
zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 
predpisov.  

5) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.  

6) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na 
ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. 
decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 
2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení 
vyhlášky č. 81/1985 Zb.  

6a) Článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach 
spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 03/ zv. 16 Ú.v. ES L 
227, 1.9.1994.).  

7) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o 
uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.  

8) Článok 27 Zmluvy o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 
(vyhláška č. 147/1947 Zb.).  

8a) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.  

9) § 136 až 142 Občianskeho zákonníka.  

10) § 151a až 151j a § 552 Občianskeho zákonníka.  

11) § 151k až 151m Občianskeho zákonníka.  

12) § 508 až 515 Obchodného zákonníka.  

13) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení 
zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a 
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov.  
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13a) Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku 
za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o 
poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a 
výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 13aa) 
Občiansky zákonník.  

13aa) Občiansky zákonník. 

13b) § 10 zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.  

14) § 74 až 77 a § 102 Občianskeho súdneho poriadku.  

15) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 212/1989 Zb. o Budapeštianskej zmluve o 
medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a 
Vykonávacieho predpisu k nej.  

16) Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 350/1991 Zb. o odmeňovaní 
patentových zástupcov.  

17) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o 
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení vyhlášky 
č. 44/1991 Zb.  

18) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 180/1991 Zb. o 
odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.  

19) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 
294/2000 Z. z.  

20) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  

22) Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení zákona č. 90/1993 Z. z.  

22a) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového 
ochranného osvedčenia na liečivá (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/ zv. 11, Ú.v. 
ES L 182, 2.7.1992). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. 
júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu 
rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/ zv. 19, Ú.v. ES L 198, 8.8.1996).  

26) § 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.  

27) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
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V Y H L ÁŠ K A  č. 223/2002 Z. z. 

Úradu p riemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky,  

ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, 
dodatk ových ochranných osved čeniach a o zmene a doplnení 

niektor ých zákonov (patentový zákon) 
 

z 13. marca 2002 
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") 
podľa § 80 písm. a) až p) zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, 
dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (patentový zákon) (ďalej len "zákon") ustanovuje:  

 

P o d r o b n o s t i  o  n á l e ž i t o s t i a c h  p r i h l á š k y  
 

§ 1 

(1) Prihláška obsahuje žiadosť o udelenie patentu v dvoch 
vyhotoveniach. Prihláška ďalej obsahuje opis, anotáciu, prípadne výkresy a 
aspoň jeden uplatnený patentový nárok v troch vyhotoveniach, ktoré musia 
umožňovať ďalšiu reprodukciu.  

(2) Ak prihláška podľa odseku 1 obsahuje skutočnosť utajovanú podľa 
osobitného predpisu 1) (§ 59 ods. 1 zákona), opis, anotácia, prípadne 
výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok sa predkladajú v štyroch 
vyhotoveniach.  
 

§ 2 

(1) Deň podania prihlášky je údajom o dni, mesiaci a roku podania.  

(2) Úrad pridelí prihláške spisovú značku a vydá prihlasovateľovi 
potvrdenie o podaní prihlášky.  

(3) Ak opis vynálezu (ďalej len "opis") nie je vyhotovený v štátnom 
jazyku 2) (§ 35 ods. 3 zákona), prihlasovateľ predloží preklad opisu v lehote 
určenej úradom.  
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§ 3 

Žiados ť o udelenie patentu 

Žiadosť o udelenie patentu obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je 
prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a bydlisko pôvodcu vynálezu, ak nie je 
prihlasovateľom,  

c)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 
zákona),  

d)  názov vynálezu,  

e)  výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o udelenie patentu,  

f)  podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  
 

§ 4 

Opis  

(1) Opis obsahuje  

a)  názov vynálezu,  

b)  oblasť techniky, ktorej sa vynález týka,  

c)  charakteristiku doterajšieho stavu techniky, pokiaľ možno s presnou 
citáciou dokumentov, z ktorých tento stav vyplýva,  

d)  vysvetlenie podstaty vynálezu a jeho výhody, prípadne nevýhody 
oproti doterajšiemu stavu techniky,  

e)  krátke opísanie vyobrazení na výkresoch, ak sú priložené,  

f)  aspoň jeden príklad uskutočnenia vynálezu,  

g)  spôsob priemyselnej využiteľnosti vynálezu, ak to nie je zrejmé z 
opisu.  

(2) Jedno z vyhotovení opisu musí podpísať prihlasovateľ alebo jeho 
oprávnený zástupca.  
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§ 5 

Patentové nároky 

(1) Patentové nároky musia vymedziť predmet, na ktorý sa požaduje 
udelenie ochrany; musia byť jasné, stručné a podložené opisom.  

(2) Jedno z vyhotovení patentových nárokov musí podpísať 
prihlasovateľ alebo jeho oprávnený zástupca.  
 

§ 6 

Výkr esy 

(1) Na výkresoch sa podstata vynálezu znázorní schematickým 
zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je vynález založený.  

(2) Jedno z vyhotovení výkresov musí podpísať prihlasovateľ alebo 
jeho oprávnený zástupca.  

 

§ 7 

Anotácia 

(1) Anotácia je určená výlučne na technickú informáciu a obsahuje 
názov vynálezu a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise, patentových 
nárokoch, prípadne na výkresoch.  

(2) Anotácia nesmie obsahovať viac ako 150 slov. Anotáciu možno 
upraviť z úradnej moci.  
 

§ 8 

Podr obnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania 
práva prednosti 

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného 
dohovoru 3) (§ 36 ods. 2 alebo 4, alebo 5 zákona), uvedie v žiadosti o 
udelenie patentu alebo v žiadosti o dodatočné priznanie práva prednosti 
deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, jej číslo a štát, v 
ktorom bola prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prihláška 
podľa medzinárodného dohovoru 3) podaná.  
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(2) Za prioritný doklad (§ 36 ods. 6 zákona) sa pokladá rovnopis 
staršej prihlášky (§ 36 ods. 1 písm. b) zákona) potvrdený orgánom, ktorému 
bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru 3) podaná.  
 

§ 9 

Podm ienky opätovného uloženia biologického materiálu v uznávanej 
ukladacej inštitúcii a podmienky sprístupnenia uloženého 

biologického materiálu verejnosti 

Na opätovné uloženie biologického materiálu v uznávanej ukladacej 
inštitúcii a na sprístupnenie uloženého biologického materiálu verejnosti sa 
vzťahujú podmienky ustanovené medzinárodným dohovorom. 4)  
 

P o d r o b n o s t i  o  s p ô s o b e  a  n á l e ž i t o s t i a c h  p o d a n i a  
m e d z i n á r o d n e j  p r i h l á š k y ,  o  j e j  p r e k l a d e  a  o  

j a z yk o c h  p o d a n i a  
 

§ 10 

Na medzinárodnú prihlášku (§ 58 ods. 1 a 2 zákona) sa vzťahujú 
ustanovenia Zmluvy o patentovej spolupráci. 5) Medzinárodná prihláška 
musí byť podaná v troch vyhotoveniach, a to v anglickom alebo 
francúzskom, alebo nemeckom jazyku.  
 

§ 11 

(1) Preklad medzinárodnej prihlášky, podanej podľa Zmluvy o 
patentovej spolupráci 5) (§ 58 ods. 3 zákona), predkladá prihlasovateľ v 
troch vyhotoveniach.  

(2) Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali 
akékoľvek zmeny, musí sa predložiť preklad pôvodného znenia prihlášky, 
preklad zmeneného znenia prihlášky a preklad príslušných dokladov.  
 

§ 12 

Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania európskej patentovej 
prihlášky 

Na európsku patentovú prihlášku (§ 66 zákona) sa vzťahujú 
ustanovenia Európskej patentovej dohody.  
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§ 13 

Podrobnosti o vylúč ení prihlášky 

(1) Prihlasovateľ môže zároveň s odstránením nedostatkov prihlášky 
(§ 37 ods. 3 zákona) podať vylúčenú prihlášku.  

(2) Úrad prizná vylúčenej prihláške podľa odseku 1 deň podania, 
prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky.  

(3) Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu (§ 43 
zákona), považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná 
žiadosť o úplný prieskum.  

(4) Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky, prihlasovateľ uhradí správne 
poplatky podľa osobitného predpisu. 6)  
 

§ 14 

Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach ponuky licencie a jej prijatia 

(1) Ponuka licencie, ktorú podáva poskytovateľ, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť poskytovateľa; ak je 
poskytovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu poskytovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
poskytovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 
zákona),  

c)  číslo prihlášky alebo číslo patentu,  

d)  podpis poskytovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Prijatie ponuky licencie, ktoré sa oznamuje poskytovateľovi a 
úradu, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť osoby, ktorá ponuku 
licencie prijala; ak je touto osobou právnická osoba, jej obchodné 
meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu osoby, ktorá ponuku licencie prijala, ako aj 
plnomocenstvo, ak je táto osoba zastúpená alebo musí byť zastúpená 
(§ 79 ods. 1 zákona),  

c)  výslovný prejav vôle, že ponuku prijíma.  
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§ 15 

Podrobnosti o režime konania vo veciach utajených prihlášok, 
patentov a osved čení 

(1) Žiadosť o utajenie prihlášky (§ 59 ods. 1 zákona), ktorá sa musí 
podať v dvoch vyhotoveniach, obsahuje  

a)  odôvodnenie žiadosti o utajenie prihlášky,  

b)  podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Ak o rozhodnutie o utajení prihlášky požiada úrad (§ 59 ods. 4 
zákona), upovedomí o tejto skutočnosti prihlasovateľa bez zbytočného 
odkladu.  
 

§ 16 

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie patentu a návrhu na 
odňatie patentu a prepis 

(1) Návrh na zrušenie patentu alebo návrh na odňatie patentu a 
prepis, ktorý sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, 
obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť navrhovateľa; ak je 
navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
navrhovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 
zákona),  

c)  výslovný prejav vôle navrhovateľa, že žiada o zrušenie patentu alebo 
o odňatie patentu a prepis,  

d)  údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa patentu,  

e)  číslo patentu,  

f)  podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) K návrhu na zrušenie patentu navrhovateľ predloží okrem údajov 
podľa odseku 1 odôvodnenie návrhu na zrušenie patentu, označenie 
dôkazov, listiny odôvodňujúce návrh na zrušenie patentu; ak tieto listiny nie 
sú v štátnom jazyku, 2) úrad vyzve navrhovateľa, aby predložil ich preklad 
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alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka 2) s ich 
vyznačením v pôvodnom texte.  

(3) K návrhu na odňatie patentu a prepis navrhovateľ priloží rovnopis 
rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 48 ods. 1 písm. a) 
zákona].  

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane na návrh na 
odňatie práv z prihlášky a ich prepis.  
 

§ 17 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o ur čenie 

(1) Žiadosť o určenie, ktorá sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu 
účastníkov konania, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je 
žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),  

c)  údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa patentu,  

d)  číslo patentu,  

e)  podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene,  

f)  odôvodnenie žiadosti o určenie a označenie dôkazov,  

g)  listiny odôvodňujúce žiadosť o určenie; ak tieto listiny nie sú v štátnom 
jazyku 2), úrad vyzve žiadateľa, aby predložil ich preklad alebo preklad 
príslušných častí týchto listín do štátneho jazyka 2) s ich vyznačením v 
pôvodnom texte.  

(2) K žiadosti o určenie žiadateľ priloží samostatný opis predmetu 
určenia v štyroch vyhotoveniach.  
 

§ 18 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o pokra čovanie v konaní a 
žiados ti o uvedenie do predošlého stavu 

Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do 
predošlého stavu obsahuje  
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a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je 
žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona).  

 

P o d r o b n o s t i  o  s p ô s o b e  a  n á l e ž i t o s t i a c h  p o d a n i a  
ž i a d o s t i  o  z á p i s  p r á v a  d o  r e g i s t r a  

 

§ 19 

(1) Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu patentu, alebo prevodu 
alebo prechodu práva na riešenie do registra, ktorú úradu podáva prevodca 
alebo nadobúdateľ patentu alebo práva na riešenie, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prevodcu; ak je 
prevodcom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a bydlisko nadobúdateľa; ak je nadobúdateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),  

d)  číslo prihlášky alebo číslo patentu,  

e)  výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu alebo 
prechodu patentu, alebo prevodu alebo prechodu práva na riešenie,  

f)  podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) K žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu patentu, alebo prevodu 
alebo prechodu práva na riešenie do registra žiadateľ priloží rovnopis 
zmluvy o prevode alebo jej časti, alebo rovnopis listín preukazujúcich 
prechod patentu alebo prechod práva na riešenie podľa osobitných 
predpisov. 7)  

(3) Ak listiny podľa odseku 2 nie sú v štátnom jazyku 2), úrad môže 
vyzvať žiadateľa, aby predložil ich preklad do štátneho jazyka. 2)  
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§ 20 

(1) Žiadosť o zápis licencie do registra, ktorú podáva úradu 
poskytovateľ alebo nadobúdateľ licencie, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť poskytovateľa licencie; 
ak je poskytovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť nadobúdateľa licencie; 
ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),  

d)  číslo prihlášky alebo číslo patentu,  

e)  výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis licencie,  

f)  údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,  

g)  podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene,  

h)  deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy.  

(2) K žiadosti o zápis licencie do registra žiadateľ priloží rovnopis 
licenčnej zmluvy alebo jej časti v dvoch vyhotoveniach.  

(3) Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku, 2) úrad môže 
vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka. 2)  
 

§ 21 

(1) Žiadosť o zápis záložného práva do registra, ktorú podáva úradu 
záložný veriteľ, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť prihlasovateľa alebo 
majiteľa patentu; ak je prihlasovateľom alebo majiteľom patentu 
právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť záložného veriteľa; ak 
je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu záložného veriteľa, ako aj plnomocenstvo, ak 
je záložný veriteľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 
zákona),  
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d)  číslo prihlášky alebo číslo patentu,  

e)  podpis záložného veriteľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene,  

f)  deň uzavretia záložnej zmluvy a deň zániku záložnej zmluvy.  

(2) K žiadosti o zápis záložného práva do registra záložný veriteľ 
priloží rovnopis zmluvy o zriadení záložného práva alebo jej časti v dvoch 
vyhotoveniach.  

(3) Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku, 2) úrad môže 
vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka. 2)  

 

§ 22 

Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o prevedenie 
autorského osved čenia na patent 

(1) Žiadosť o prevedenie autorského osvedčenia na patent, ktorú 
podáva pôvodca vynálezu uvedeného v § 82 ods. 3 zákona, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť pôvodcu vynálezu,  

b)  názov vynálezu, číslo autorského osvedčenia a deň jeho udelenia,  

c)  označenie organizácie, ktorá má k vynálezu právo hospodárenia 
alebo bola týmto právom poverená.  

(2) Ak vynález uvedený v odseku 1 vytvorilo viac pôvodcov spoločnou 
tvorivou prácou, musia podať žiadosť o prevedenie autorského osvedčenia 
na patent spoločne. Ak spolupôvodcovia nemajú spoločného zástupcu, 
uvedú v žiadosti priezvisko, meno a bydlisko toho, ktorému sa má 
rozhodnutie úradu doručiť.  
 

§ 23 

Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach podania žiadosti o udelenie 
osved čenia 

(1) Žiadosť o udelenie osvedčenia, ktorú podáva žiadateľ, obsahuje  

a)  priezvisko, meno, bydlisko a štátnu príslušnosť žiadateľa; ak je 
žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu žiadateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 zákona),  
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c)  číslo základného patentu,  

d)  názov patentu,  

e)  výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o udelenie osvedčenia,  

f)  číslo a dátum prvej registrácie lieku alebo výrobku na ochranu rastlín 
podľa osobitného predpisu, 8)  

g)  údaje umožňujúce stotožnenie látky alebo zmesi chránenej 
základným patentom s účinnou látkou alebo zmesou účinných látok 
liečiva alebo výrobku na ochranu rastlín.  

(2) K žiadosti o udelenie osvedčenia žiadateľ priloží rovnopis 
rozhodnutia o registrácii lieku alebo prípravku na ochranu rastlín vydaného 
podľa osobitného predpisu, 8) opatreného doložkou právoplatnosti, v ktorom 
je liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín identifikovaný.  
 

§ 24 

Podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu na zrušenie 
alebo zmenu osved čenia 

Návrh na zrušenie alebo zmenu osvedčenia, ktorý sa podáva v počte 
vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, obsahuje  

a)  priezvisko, meno a bydlisko navrhovateľa; ak je navrhovateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
navrhovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 79 ods. 1 
zákona),  

c)  výslovný prejav vôle navrhovateľa, že navrhuje zrušenie alebo zmenu 
osvedčenia,  

d)  údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa osvedčenia,  

e)  číslo zápisu osvedčenia do registra,  

f)  odôvodnenie návrhu na zrušenie alebo zmenu osvedčenia a 
označenie dôkazov,  

g)  listiny odôvodňujúce návrh na zrušenie alebo zmenu osvedčenia; ak 
tieto listiny nie sú v štátnom jazyku, 2) úrad vyzve navrhovateľa, aby 
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predložil ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do 
štátneho jazyka 2) s ich vyznačením v pôvodnom texte,  

h)  podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  
 

P o d r o b n o s t i  o  ú d a j o c h  z a p i s o v a n ýc h  d o  r e g i s t r a  a  
z v e r e j ň o v a n ýc h  v o  v e s t n í k u  

 

§ 25 

(1) Do registra prihlášok a udelených patentov sa zapisuje  

a)  číslo patentu,  

b)  deň udelenia patentu,  

c)  deň zverejnenia udelenia patentu vo vestníku,  

d) názov prihlášky alebo patentu,  

e)  číslo prihlášky,  

f)  deň podania prihlášky,  

g)  deň zverejnenia prihlášky,  

h)  údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného 
dohovoru, 3)  

i)  zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,  

j)  ponuka licencie, licencia, nútená licencia,  

k)  záložné právo, podzáložné právo, prevod a prechod práva na 
riešenie, prevod patentu, prechod patentu, prepis práva k prihláške, 
prepis oprávnenej osoby za majiteľa patentu, existencia súdneho 
sporu a predmet jeho konania,  

l)  údaje o jednotlivých podaniach vo veci a úkonoch úradu,  

m)  priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa,  

n)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je 
prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

o)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť majiteľa; ak je 
majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  
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p)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť pôvodcu vynálezu,  

q)  meno a priezvisko zamestnanca úradu, ktorému bola prihláška 
pridelená na konanie,  

r)  zrušenie patentu, čiastočné zrušenie patentu,  

s)  právo predchádzajúceho užívateľa,  

t)  platby správnych poplatkov za patent,  

u) zánik patentu,  

v)  ďalšie rozhodujúce údaje,  

x)  číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej 
spolupráci, 5) y) číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa 
Zmluvy o patentovej spolupráci. 5)  

(2) Úrad zverejní vo vestníku (§ 41 zákona) priezvisko, meno a štátnu 
príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej 
obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť majiteľa; ak 
je majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno 
a štátnu príslušnosť pôvodcu vynálezu, anotáciu, deň a číslo staršej 
prihlášky, štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, prípadne orgán, 
ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru 3) podaná a údaje 
uvedené v odseku 1 písm. a), d) až m).  
 

§ 26 

(1) Do registra európskych patentových prihlášok sa zapisuje  

a)  číslo európskej patentovej prihlášky,  

b)  zatriedenie európskej patentovej prihlášky podľa medzinárodného 
patentového triedenia,  

c)  deň podania európskej patentovej prihlášky,  

d)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť prihlasovateľa; ak je 
prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

e)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť pôvodcu vynálezu, ak 
nie je prihlasovateľom,  

f)  priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu prihlasovateľa,  
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g)  názov európskej patentovej prihlášky,  

h)  údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného 
dohovoru, 3)  

i)  ďalšie rozhodujúce údaje.  

(2) Úrad zverejní vo vestníku (§ 60 ods. 2 zákona) priezvisko, meno a 
štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej 
obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť pôvodcu 
vynálezu, ak nie je prihlasovateľom, a údaje uvedené v odseku 1 písm. a) 
až c), f) až i).  

(3) Do registra európskych patentov sa zapisuje  

a)  číslo európskeho patentu,  

b)  deň udelenia európskeho patentu,  

c)  názov európskeho patentu,  

d)  číslo európskej patentovej prihlášky,  

e)  deň podania európskej patentovej prihlášky,  

f)  deň zverejnenia európskej patentovej prihlášky,  

g)  údaj o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného dohovoru, 
3)  

h)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť majiteľa; ak je 
majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

i)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť pôvodcu vynálezu, ak 
nie je majiteľom,  

j)  priezvisko, meno a adresa alebo obchodné meno a sídlo 
oprávneného zástupcu majiteľa,  

k)  zatriedenie európskeho patentu podľa medzinárodného patentového 
triedenia,  

l)  prevod európskeho patentu, prechod európskeho patentu, prepis 
oprávnenej osoby za majiteľa patentu,  

m)  zrušenie európskeho patentu, čiastočné zrušenie európskeho 
patentu,  

n)  zánik európskeho patentu,  
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o)  ďalšie rozhodujúce údaje.  

(4) Úrad po udelení európskeho patentu (§ 63 ods. 6 zákona) alebo 
jeho zrušení, alebo zmene (§ 65 ods. 2 a 3 zákona) zverejní vo vestníku 
priezvisko, meno a štátnu príslušnosť majiteľa; ak je majiteľom právnická 
osoba, jej obchodné meno a sídlo; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť 
pôvodcu vynálezu, ak nie je majiteľom, a údaje uvedené v odseku 3 písm. 
a) až g), j) až o).  

 

§ 27 

(1) Do registra osvedčení sa zapisuje  

a)  číslo osvedčenia,  

b)  deň udelenia osvedčenia,  

c)  deň podania žiadosti o udelenie osvedčenia,  

d)  priezvisko, meno, bydlisko a štátna príslušnosť žiadateľa o udelenie 
osvedčenia; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a 
sídlo,  

e)  číslo základného patentu,  

f)  názov patentu,  

g)  číslo a dátum registrácie lieku alebo prípravku na ochranu rastlín 
podľa osobitného predpisu 8),  

h)  doba platnosti osvedčenia,  

i)  zmena, zrušenie a zánik osvedčenia,  

j)  ďalšie rozhodujúce údaje.  

(2) Po podaní žiadosti o udelenie osvedčenia úrad zverejní vo 
vestníku priezvisko, meno a štátnu príslušnosť žiadateľa o udelenie 
osvedčenia; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo a 
údaje podľa odseku 1 písm. a), c) až e).  

(3) Po udelení osvedčenia úrad zverejní vo vestníku priezvisko, meno 
a štátnu príslušnosť žiadateľa o udelenie osvedčenia; ak je žiadateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo a údaje uvedené v odseku 1 
písm. c) až f).  

(4) Ak úrad žiadosť o udelenie osvedčenia zamietne (§ 75 ods. 2 
zákona), túto skutočnosť oznámi vo vestníku, ako aj údaje podľa odseku 2.  
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(5) Ak osvedčenie zanikne (§ 76 zákona), alebo ak úrad osvedčenie 
zruší (§ 77 ods. 1 zákona), úrad túto skutočnosť oznámi vo vestníku.  
 

 
S p o l o č n é  u s t a n o v e n i e  

 

§ 28 

Podrobnosti o spôsobe podania a doru čovania 

(1) Podanie možno doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom 
elektronických prostriedkov.  

(2) Podanie prostredníctvom elektronických prostriedkov sa musí v 
lehote určenej úradom doplniť podaním v písomnej forme, inak naň úrad 
nebude prihliadať.  

(3) V prípade, že charakter podania vzhľadom na jeho rozsah 
neumožňuje predložiť ho v písomnej forme, úrad bude považovať podanie 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré umožňuje výstup v 
písomnej forme, za podanie spĺňajúce formálne náležitosti podľa zákona a 
tejto vyhlášky.  

(4) Ak úrad vo výzve určí účastníkovi konania lehotu na vykonanie 
úkonu, výzva prostredníctvom elektronických prostriedkov sa považuje za 
doručenú prvým dňom mesiaca nasledujúceho po odoslaní výzvy, kým 
účastník konania nepreukáže skutočný deň doručenia výzvy alebo 
skutočnosť, že výzva nebola doručená. Na túto skutočnosť musí byť 
účastník konania vo výzve upozornený.  
 

§ 29 

Účinn osť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002 s výnimkou § 12, ktorý 
nadobudne účinnosť 1. júla 2002.  

 

Darina Kyliánová v.r.  
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____________________  

1) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

3) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na 
ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. 
decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 
2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení 
vyhlášky č. 81/1985 Zb.  

4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 212/1989 Zb. o Budapeštianskej zmluve o 
medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania a 
vykonávacom predpise k nej.  

5) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení 
listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej 
spolupráci v znení neskorších úprav.  

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov.  

7) Napríklad § 69 a § 259 Obchodného zákonníka, § 460 až 469 Občianskeho 
zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 
predpisov.  

8) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.  
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NARIADENIE č. 469/2009 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES)  

o dodatkovom ochrannom osved čení pre lie čivá  

zo 6. mája 2009 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,  

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä 
na jej článok 95,  

so zreteľom na návrh Komisie,  

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru 1),  

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy 2),  

keďže:  

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení 
dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá 3) bolo opakovane 4) 
podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a 
prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.  

(2) Výskum vo farmaceutickej oblasti podstatne prispieva k stálemu 
zlepšovaniu zdravia verejnosti.  

(3) Liečivá, a najmä tie, ktoré sú výsledkom dlhodobého a nákladného 
výskumu, budú ďalej vyvíjané v Spoločenstve a v Európe len v prípade, že 
sa na ne budú vzťahovať vhodné pravidlá poskytujúce dostatočnú ochranu, 
na podporu takéhoto výskumu.  

(4) V súčasnosti spôsobuje dĺžka obdobia, ktoré uplynie medzi 
podaním patentovej prihlášky na nové liečivo a oprávnením uviesť toto 
liečivo na trh, že doba účinnej ochrany v rámci tohto patentu je 
nedostatočná pre návratnosť investícií, ktoré boli vložené do výskumu.  

(5) Táto situácia vedie k nedostatočnosti ochrany, čo negatívne 
ovplyvňuje farmaceutický výskum.  

(6) Existuje riziko premiestnenia stredísk výskumu, ktoré sídlia v 
členských štátoch, do krajín, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu.  

(7) Malo by sa zabezpečiť jednotné riešenie na úrovni Spoločenstva, 
aby sa predišlo heterogénnemu vývoju vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorý by viedol k ďalším rozdielom, ktoré by mohli vytvárať prekážky 
voľnému obehu liečiv v rámci Spoločenstva, a tak nepriaznivo ovplyvniť 
fungovanie vnútorného trhu.  
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(8) Je teda potrebné stanoviť dodatkové ochranné osvedčenie pre 
liečivá, ktoré poskytne každý členský štát za rovnakých podmienok na 
žiadosť majiteľa vnútroštátneho alebo európskeho patentu týkajúceho sa 
liečiva, pre ktoré bolo udelené povolenie na jeho uvedenie na trh. V 
dôsledku toho je nariadenie najvhodnejším právnym nástrojom.  

(9) Doba trvania ochrany poskytnutá osvedčením by mala byť taká, 
aby poskytovala dostatočnú účinnú ochranu. Na tento účel by mal mať 
majiteľ patentu a osvedčenia možnosť požívať celkové maximálne 
pätnásťročné obdobie výlučných práv od okamihu, keď príslušné liečivo po 
prvýkrát získalo povolenie na uvedenie na trh v Spoločenstve. SK 
16.6.2009 Úradný vestník Európskej únie L 152/1 ( 1 ) Ú. v. EÚ C 77, 
31.3.2009, s. 42. ( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 
2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. 
apríla 2009. ( 3 ) Ú. v. ES L 182, 2.7.1992, s. 1. ( 4 ) Pozri prílohu I. 

(10) V takom komplexnom a citlivom rezorte, ako je rezort 
farmaceutický, by sa mali vziať do úvahy všetky záujmy, vrátane záujmov o 
zdravie verejnosti. Z tohto dôvodu nemôže byť osvedčenie udelené na 
obdobie dlhšie ako päť rokov. Ochrana z neho vyplývajúca by mala byť 
okrem toho prísne obmedzená na výrobok, ktorý získal oprávnenie na 
uvedenie na trh ako liečivo.  

(11) Je potrebné stanoviť primerané obmedzenia doby platnosti 
osvedčenia vo zvláštnych prípadoch, keď platnosť patentu už bola 
predĺžená na základe osobitného vnútroštátneho právneho predpisu,  

 

PRIJALI  TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 

Definí cie 

Na účely tohto nariadenia:  

a)  „liečivo“ znamená akúkoľvek látku alebo zlúčeninu, o ktorej sa 
uvádza, že má liečebné alebo preventívne vlastnosti vo vzťahu k 
ochoreniam ľudí alebo zvierat, ako i každú látku alebo zlúčeninu, ktorá 
môže byť podaná človeku alebo zvieraťu s cieľom stanovenia 
liečebnej diagnózy alebo obnovenia, zlepšenia alebo úpravy 
fyziologických funkcií človeka alebo zvieraťa;  

b)  „výrobok“ znamená aktívnu zložku alebo zlúčeninu aktívnych zložiek 
liečiva;  
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c) „základný patent“ znamená patent, ktorý chráni výrobok ako taký, 
spôsob získavania výrobku alebo spôsob použitia výrobku, a ktorý 
jeho majiteľ určil na účely konania o udelenie osvedčenia;  

d)  „osvedčenie“ znamená dodatkové ochranné osvedčenie;  

e)  „žiadosť o predĺženie platnosti“ znamená žiadosť o predĺženie 
platnosti osvedčenia podľa článku 13 ods. 3 tohto nariadenia a článku 
36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 
12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie 1).  
 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

Na akýkoľvek výrobok chránený patentom na území členského štátu, 
ktorý podlieha pred svojím uvedením na trh ako liečivo správnemu 
povoľovaciemu konaniu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch 2), alebo smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje 
zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch 3), možno za podmienok 
stanovených týmto nariadením udeliť osvedčenie.  

 

Článok 3 

Podmien ky na získanie osved čenia 

Osvedčenie sa udelí, ak v členskom štáte, v ktorom je podaná žiadosť 
podľa článku 7, a k dátumu podania žiadosti:  

a)  je výrobok chránený platným základným patentom;  

b)  výrobok získal platné oprávnenie na uvedenie na trh ako liečivo v 
súlade so smernicou 2001/83/ES alebo smernicou 2001/82/ES;  

c)  na výrobok nebolo doposiaľ vydané osvedčenie; d) oprávnenie 
uvedené v písmene b) je prvým oprávnením na uvedenie výrobku ako 
liečiva na trh.  
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Článok 4 

Predmet  ochrany 

V medziach ochrany poskytovanej základným patentom sa ochrana 
poskytnutá osvedčením rozšíri len na výrobok, na ktorý sa vzťahuje 
oprávnenie na uvedenie predmetného liečiva na trh a na každé použitie 
výrobku ako liečiva, ktoré bolo povolené pred uplynutím doby platnosti 
osvedčenia.  

 

Článok 5 

Účinky osvedč enia 

S výhradou ustanovení článku 4 poskytuje osvedčenie rovnaké práva 
ako základný patent a podlieha rovnakým obmedzeniam a rovnakým 
záväzkom.  

 

Článok 6 

Nárok n a osvedč enie 

Osvedčenie sa udelí majiteľovi základného patentu alebo jeho 
právnemu nástupcovi. SK L 152/2 Úradný vestník Európskej únie 16.6.2009 
( 1 ) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1. ( 2 ) Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 
67. ( 3 ) Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. 

 

Článok 7 

Žiados ť o osvedč enie  

(1) Žiadosť o osvedčenie sa podáva v lehote šiestich mesiacov odo 
dňa, keď výrobok získal oprávnenie na uvedenie na trh ako liečivo, v 
zmysle článku 3 písm. b).  

(2) Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1, ak je povolenie na 
uvedenie na trh vydané pred udelením základného patentu, musí byť 
žiadosť o osvedčenie podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa udelenia 
patentu.  

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia sa môže podať pri 
podávaní žiadosti o osvedčenie alebo ak vybavovanie žiadosti o 
osvedčenie prebieha a sú splnené príslušné požiadavky článku 8 ods. 1 
písm. d), prípadne článku 8 ods. 2.  
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(4) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia, ktoré už bolo udelené, 
sa podáva najneskôr dva roky pred koncom platnosti osvedčenia.  

(5) Bez ohľadu na odsek 4 počas piatich rokov po nadobudnutí 
účinnosti nariadenia (ES) č. 1901/2006 je potrebné podať žiadosť o 
predĺženie platnosti už udeleného osvedčenia najneskôr šesť mesiacov 
pred uplynutím jeho platnosti.  

 

Článok 8 

Obsah ž iadosti o osved čenie 

(1) Žiadosť o osvedčenie obsahuje:  

a)  žiadosť o udelenie osvedčenia, v ktorej je uvedené najmä:  
i)  meno a adresa žiadateľa;  
ii)  meno a adresa zástupcu, ak je žiadateľ zastupovaný;  
iii) číslo základného patentu a názov vynálezu;  
iv) číslo a dátum prvého povolenia na uvedenie výrobku na trh v 

zmysle článku 3 písm. b), a ak toto povolenie nie je prvým 
povolením na uvedenie na trh v Spoločenstve, číslo a dátum 
takéhoto povolenia;  

b)  kópiu povolenia na uvedenie na trh v zmysle článku 3 písm. b), v 
ktorom je výrobok identifikovaný a ktorý obsahuje najmä číslo a dátum 
povolenia, ako aj prehľad charakteristických vlastností výrobku v 
zmysle článku 11 smernice 2001/83/ES alebo článku 14 smernice 
2001/82/ES;  

c)  ak nie je povolenie podľa písmena b) prvým povolením na uvedenie 
výrobku ako liečiva na trh v Spoločenstve, informácie o identite takto 
povoleného výrobku a o právnom predpise, podľa ktorého bolo takéto 
povoľovacie konanie uskutočnené, ako aj kópiu uverejnenia tohto 
povolenia v úradnom vestníku;  

d)  ak žiadosť o osvedčenie obsahuje žiadosť o predĺženie platnosti:  
i)  kópiu vyhlásenia, ktoré potvrdzuje súlad so schváleným 

ukončeným výskumným pediatrickým plánom, ako je to uvedené v 
článku 36 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1901/2006;  

ii)  v prípade potreby okrem kópie povolenia na uvedenie na trh, ako je 
to uvedené v písmene b), aj doklad o tom, že výrobok má 
povolenie na uvedenie na trh vo všetkých ostatných členských 
štátoch, ako je to uvedené v článku 36 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
1901/2006.  
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(2) Ak prebieha skúmanie žiadosti o osvedčenie, žiadosť o 
predĺženie platnosti v súlade s článkom 7 ods. 3 obsahuje náležitosti 
uvedené v odseku 1 písm. d) tohto článku a odkaz na už podanú žiadosť o 
osvedčenie.  

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia, ktoré už bolo udelené, 
obsahuje náležitosti uvedené v odseku 1 písm. d) a kópiu už udeleného 
osvedčenia.  

(4) Členské štáty môžu stanoviť, že poplatok je splatný pri podaní 
žiadosti o osvedčenie a pri podaní žiadosti o predĺženie platnosti 
osvedčenia. SK 16.6.2009 Úradný vestník Európskej únie L 152/3 

 

Článok 9 

Podani e žiadosti o osved čenie  

(1) Žiadosť o osvedčenie sa podáva na príslušnom orgáne 
priemyselného vlastníctva v tom členskom štáte, v ktorom alebo v mene 
ktorého bol udelený základný patent a v ktorom bolo získané povolenie na 
uvedenie na trh v zmysle článku 3 písm. b), pokiaľ členský štát neurčí na 
tento účel iný orgán. Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia sa podáva 
príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.  

(2) Oznámenie o žiadosti o osvedčenie zverejní orgán uvedený v 
odseku 1. Toto oznámenie obsahuje aspoň tieto údaje:  

a)  meno a adresu žiadateľa;  

b)  číslo základného patentu;  

c)  názov vynálezu;  

d)  číslo a dátum povolenia na uvedenie na trh v zmysle článku 3 písm. 
b), ako aj výrobok, ktorý identifikuje;  

e)  ak je potrebné, aj číslo a dátum prvého povolenia na uvedenie na trh v 
Spoločenstve.  

f)  prípadne poznámka, že žiadosť obsahuje aj žiadosť o predĺženie 
platnosti osvedčenia.  

(3) Odsek 2 sa uplatňuje na oznámenie žiadosti o predĺženie 
platnosti udeleného osvedčenia alebo ak vybavovanie žiadosti o 
osvedčenie prebieha. Oznámenie okrem toho obsahuje poznámku o 
žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia.  
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Článok 10 

Udeleni e osvedč enia alebo zamietnutie žiadosti o osved čenie 

(1) Keď žiadosť o osvedčenie a výrobok, na ktorý sa vzťahuje, spĺňa 
podmienky stanovené týmto nariadením, udelí orgán uvedený v článku 9 
ods. 1 osvedčenie.  

(2) S výhradou odseku 3 zamietne orgán uvedený v článku 9 ods. 1 
žiadosť o osvedčenie, ak žiadosť alebo výrobok, na ktorý sa vzťahuje, 
nespĺňa podmienky stanovené týmto nariadením.  

(3) Ak žiadosť o osvedčenie nespĺňa podmienky stanovené v článku 
8, orgán uvedený v článku 9 ods. 1 vyzve žiadateľa, aby v stanovenej 
lehote odstránil zistený nedostatok, prípadne zaplatil poplatok.  

(4) Ak nie je v stanovenej lehote nedostatok odstránený alebo nie je 
v stanovenej lehote zaplatený poplatok, na čo bol žiadateľ vyzvaný podľa 
odseku 3, žiadosť sa zamietne.  

(5) Členské štáty môžu stanoviť, že k udeleniu osvedčenia orgánom 
uvedeným v článku 9 ods. 1 dôjde bez skúmania podmienok stanovených v 
článku 3 písm. c) a d).  

(6) Odseky 1 až 4 sa primerane uplatňujú na žiadosti o predĺženie 
platnosti osvedčenia.  

 

Článok 11 

Uverejn enie 

(1) Oznámenie o udelení osvedčenia uverejní orgán uvedený v 
článku 9 ods. 1. Toto oznámenie obsahuje aspoň tieto údaje:  

a)  meno a adresa majiteľa osvedčenia;  

b)  číslo základného patentu;  

c)  názov vynálezu;  

d)  číslo a dátum povolenia na uvedenie na trh v zmysle článku 3 písm. 
b), ako aj výrobok, ktorý identifikuje;  

e)  ak je potrebné, aj číslo a dátum prvého povolenia na uvedenie na trh v 
Spoločenstve;  

f)  dobu platnosti osvedčenia. SK L 152/4 Úradný vestník Európskej únie 
16.6.2009 
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(2) Oznámenie o zamietnutí žiadosti o osvedčenie uverejní orgán 
uvedený v článku 9 ods. 1. Toto oznámenie obsahuje aspoň údaje uvedené 
v článku 9 ods. 2.  

(3) Odseky 1 a 2 sa uplatňujú na oznámenie skutočnosti, že sa 
schválilo predĺženie platnosti osvedčenia, alebo skutočnosti, že žiadosť o 
predĺženie bola zamietnutá.  
 

Článok 12 

Ročné pop latky  

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa za osvedčenie platili ročné 
poplatky.  
 

Článok 13 

Doba pl atnosti osved čenia  

(1) Osvedčenie nadobúda účinnosť po uplynutí zákonnej doby 
platnosti základného patentu, a to na obdobie rovnajúce sa dobe, ktorá 
uplynula medzi dňom podania prihlášky základného patentu a dňom prvého 
povolenia na uvedenie výrobku na trh v Spoločenstve, skrátenej o päť 
rokov.  

(2) Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1, doba platnosti osvedčenia 
nesmie byť dlhšia ako päť rokov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.  

(3) Doby platnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa v prípade 
uplatnenia článku 36 nariadenia (ES) č. 1901/2006 predĺžia o šesť 
mesiacov. V tomto prípade sa môže doba platnosti ustanovená v odseku 1 
tohto článku predĺžiť len raz.  

(4) Ak bolo osvedčenie vydané pre výrobok chránený patentom, 
ktorého doba platnosti bola pred 2. januárom 1993 podľa vnútroštátneho 
práva predĺžená alebo bolo o predĺženie požiadané, skráti sa doba ochrany 
vyplývajúca z tohto osvedčenia o taký počet rokov, o koľko doba platnosti 
patentu presahuje 20 rokov.  

 

Článok 14 

Zánik osvedčenia 

Osvedčenie zaniká:  
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a)  uplynutím doby uvedenej v článku 13;  

b)  ak sa ho majiteľ vzdá;  

c)  ak nie je načas zaplatený poplatok stanovený podľa článku 12;  

d)  ak výrobok, na ktorý bolo osvedčenie vydané, nemôže už byť 
uvádzaný na trh v dôsledku odňatia príslušného povolenia alebo 
povolení na jeho uvedenie na trh v súlade so smernicou 2001/83/ES 
alebo smernicou 2001/82/ES. Orgán uvedený v článku 9 ods. 1 tohto 
nariadenia môže rozhodnúť o zániku osvedčenia z úradnej moci alebo 
na návrh tretej osoby.  
 

Článok 15 

Neplat nosť osved čenia 

(1) Osvedčenie je neplatné, ak:  

a)  bolo udelené v rozpore s ustanoveniami článku 3;  

b)  základný patent zanikol skôr, ako uplynula doba jeho platnosti;  

c)  základný patent je zrušený alebo obmedzený v takom rozsahu, že 
výrobok, pre ktorý bolo udelené osvedčenie, už nie je naďalej 
chránený nárokmi základného patentu alebo existujú aj po uplynutí 
platnosti základného patentu dôvody na zrušenie, ktoré by 
opodstatňovali takéto zrušenie alebo obmedzenie.  

(2) Ktokoľvek môže podať návrh alebo začať konanie na vyhlásenie 
neplatnosti osvedčenia pred orgánom, ktorý má podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov právomoc zrušiť príslušný základný patent.  

 

Článok 16 

Zrušen ie pred ĺženia platnosti 

(1) Predĺženie platnosti sa môže zrušiť, ak bolo schválené v rozpore 
s ustanoveniami článku 36 nariadenia (ES) č. 1901/2006.  

(2) Žiadosť o zrušenie predĺženia platnosti môže ktokoľvek predložiť 
orgánu, ktorý má podľa vnútroštátnych právnych predpisov právomoc zrušiť 
príslušný základný patent.  
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Článok 17 

Oznámen ie o zániku alebo neplatnosti 

(1) Ak zanikne osvedčenie v súlade s článkom 14 písm. b), c) alebo 
d), alebo ak je neplatné v súlade s článkom 15, orgán uvedený v článku 9 
ods. 1 o tom uverejní oznámenie.  

(2) Ak sa v súlade s článkom 16 zruší predĺženie platnosti, orgán 
uvedený v článku 9 ods. 1 uverejní oznámenie o tomto zrušení. SK 
16.6.2009 Úradný vestník Európskej únie L 152/5 

 

Článok 18 

Opravn é prostriedky  

Rozhodnutia orgánu uvedeného v článku 9 ods. 1 alebo orgánov 
uvedených v článku 15 ods. 2 a 16 ods. 2 prijaté podľa tohto nariadenia 
podliehajú rovnakým opravným prostriedkom ako tie, ktoré sú ustanovené 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch vo vzťahu k podobným 
rozhodnutiam vydaným vo veciach národných patentov.  
 

Článok 19 

Konani e 

(1) Ak neexistuje procesné ustanovenie v tomto nariadení, použijú sa 
pre osvedčenia príslušné procesné ustanovenia pre základný patent podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy 
neobsahujú pre osvedčenia osobitné procesné ustanovenia.  

(2) Bez ohľadu na odsek 1 je konanie o námietkach proti udeleniu 
osvedčenia vylúčené.  
 

Článok 20 

Doplňujúc e ustanovenia o rozšírení Spolo čenstva  

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, 
platí:  

a)  osvedčenie možno v Bulharsku udeliť pre liečivo, ktoré je chránené 
platným základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na 
uvedenie liečiva na trh udelené po 1. januári 2000, ak bola žiadosť o 
udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov od 1. januára 2007;  
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b)  pre liečivo, ktoré je v Českej republike chránené platným základným 
patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie liečiva na trh 
udelené:  
i)  v Českej republike po 10. novembri 1999, osvedčenie možno 

udeliť, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich 
mesiacov odo dňa udelenia prvého povolenia na uvedenie na trh;  

ii) v Spoločenstve najskôr šesť mesiacov pred 1. májom 2004, 
osvedčenie možno udeliť, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia 
podaná do šiestich mesiacov odo dňa udelenia prvého povolenia 
na uvedenie liečiva na trh;  

c)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené v Estónsku pred 1. májom 2004, ak bola žiadosť 
o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa udelenia 
prvého povolenia na uvedenie liečiva na trh, alebo v prípade patentov 
udelených pred 1. januárom 2000 v lehote šiestich mesiacov 
stanovenej v patentovom zákone z októbra 1999;  

d)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené na Cypre pred 1. májom 2004, ak bola žiadosť o 
udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa udelenia 
prvého povolenia na uvedenie liečiva na trh; bez ohľadu na uvedené 
musí byť žiadosť o udelenie osvedčenia, ak bolo povolenie na 
uvedenie na trh udelené pred udelením základného patentu, podaná 
do šiestich mesiacov odo dňa udelenia patentu;  

e)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené v Lotyšsku pred 1. májom 2004. Ak lehota 
stanovená v článku 7 ods. 1 uplynula, možno podať žiadosť o 
udelenie osvedčenia v lehote šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť 
najneskôr od 1. mája 2004;  

f)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom, ktorý bol prihlásený po 1. februári 1994, a pre 
ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie liečiva na trh udelené v Litve 
pred 1. májom 2004, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná 
do šiestich mesiacov od 1. mája 2004;  

g)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené v Maďarsku po 1. januári 2000, ak bola žiadosť 
o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov od 1. mája 2004;  
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h)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené na Malte pred 1. májom 2004. Ak lehota 
stanovená v článku 7 ods. 1 uplynula, možno podať žiadosť o 
udelenie osvedčenia v lehote šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť 
najneskôr od 1. mája 2004; SK L 152/6 Úradný vestník Európskej únie 
16.6.2009 

i)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené v Poľsku po 1. januári 2000, ak bola žiadosť o 
udelenie osvedčenia podaná v lehote šiestich mesiacov, ktorá začne 
plynúť najneskôr od 1. mája 2004;  

j)  osvedčenie možno v Rumunsku udeliť pre liečivo, ktoré je chránené 
platným základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na 
uvedenie liečiva na trh udelené po 1. januári 2000. Ak lehota 
stanovená v článku 7 ods. 1 uplynula, možno podať žiadosť o 
udelenie osvedčenia v lehote šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť 
najneskôr od 1. januára 2007;  

k)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené v Slovinsku pred 1. májom 2004, ak bola 
žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov od 1. 
mája 2004 vrátane prípadov, keď uplynula lehota stanovená v článku 
7 ods. 1;  

l)  osvedčenie možno udeliť pre liečivo, ktoré je chránené platným 
základným patentom a pre ktoré bolo prvé povolenie na uvedenie 
liečiva na trh udelené na Slovensku po 1. januári 2000, ak bola 
žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa 
udelenia prvého povolenia na uvedenie liečiva na trh alebo do šiestich 
mesiacov od 1. júla 2002, ak bolo povolenie na uvedenie liečiva na trh 
udelené pred týmto dňom.  
 

Článok 21 

Prechod né ustanovenia 

(1) Toto nariadenie sa nevzťahuje na osvedčenia vydané podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu pred 2. januárom 1993, 
ani na žiadosti o osvedčenia podané podľa tohto práva pred 2. júlom 1992. 
Pokiaľ ide o Rakúsko, Fínsko a Švédsko, toto nariadenie neplatí pre 
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osvedčenia udelené pred 1. januárom 1995 v súlade s ich vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.  

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na dodatkové ochranné osvedčenia, 
ktoré boli udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej 
republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Slovinska a 
Slovenska pred 1. májom 2004 a vnútroštátnymi právnymi predpismi 
Rumunska pred 1. januárom 2007.  

 

Článok 22 

Zrušeni e 

Nariadenie (EHS) č. 1768/92 zmenené a doplnené aktmi uvedenými v 
prílohe I sa zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy 
na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.  

 

Článok 23 

Nadobud nutie ú činnosti 

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dvadsiatym dňom po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné 
v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

1) Ú. v. EÚ C 77, 31.3.2009, s. 42. 

2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v 
úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. apríla 2009. 

3) Ú. v. ES L 182, 2.7.1992, s. 1. 
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N AR I A D E N I E  č. 1610/96 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na 

ochranu rastlín 
 

z 23. júla 1996 
 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva a najmä na jej článok 100a, 

so zreteľom na návrh Komisie 1), 

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru 2), 

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 189b zmluvy 3), 
keďže: 

(1) Výskum výrobkov na ochranu rastlín prispieva k trvalému 
zlepšovaniu výroby a zabezpečovaniu dostatočného množstva potravín 
dobrej kvality za primerané ceny; 

(2) Výskum ochrany rastlín prispieva k trvalému zlepšovaniu výroby 
poľnohospodárskych plodín; 

(3) Výrobky na ochranu rastlín, hlavne tie, ktoré sú výsledkom 
dlhodobého nákladného výskumu, sa budú v rámci spoločenstva i v Európe 
naďalej vyvíjať, ak sa na ne budú vzťahovať vhodné pravidlá, ktoré 
zabezpečia dostatočnú ochranu na podporu takéhoto výskumu; 

(4) Konkurencieschopnosť odvetvia ochrany rastlín si už zo samotnej 
povahy tohto priemyselného odvetvia vyžaduje úroveň ochrany pre 
inováciu, ktorá je rovnocenná úrovni udeľovanej liečivám podľa nariadenia 
Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. Júna 1992 o vytvorení doplnkového 
ochranného certifikátu pre liečivá 4); 

(5) V súčasnosti dĺžka doby, ktorá uplynie medzi podaním žiadosti o 
patent na nový výrobok na ochranu rastlín a oprávnením uviesť tento 
výrobok na ochranu rastlín na trh, spôsobuje, že doba účinnej ochrany v 
rámci tohto patentu je nedostatočná na pokrytie investícií vložených do 
výskumu a na vytvorenie zdrojov potrebných na zachovanie vysokej úrovne 
výskumu; 
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(6) Táto situácia vedie k nedostatku ochrany, ktorá sa odráža na 
výskume ochrany rastlín a konkurencieschopnosti tohto odvetvia; 

(7) Jedným z hlavných cieľov doplnkového certifikátu o ochrane je 
dostať európsky priemysel na rovnakú konkurenčnú úroveň, na akej sú jeho 
severoamerickí a japonskí partneri; 

(8) Vo svojej rezolúcii z 1. februára 1993 (5) o programe 
spoločenstva týkajúcom sa politiky a činnosti vo vzťahu k životnému 
prostrediu a udržateľnému rozvoju Rada prijala všeobecný prístup a 
stratégiu programu predloženého Komisiou, ktorý zdôraznil vzájomnú 
závislosť hospodárskeho rastu a kvality životného prostredia; keďže 
zlepšenie ochrany životného prostredia znamená zachovanie hospodárskej 
konkurencieschopnosti priemyslu; keďže doplnkový certifikát o ochrane sa 
preto môže považovať za pozitívne opatrenie v prospech ochrany životného 
prostredia; 

(9) By sa malo zabezpečiť jednotné riešenie na úrovni spoločenstva, 
čím by sa zabránilo heterogénnemu rozvoju vnútroštátnych zákonov, ktorý 
by viedol k ďalším rozdielom, ktoré by pravdepodobne bránili voľnému 
pohybu výrobkov na ochranu rastlín v rámci spoločenstva, a tak priamo 
vplývali na fungovanie vnútorného trhu; keďže toto ustanovenie je v súlade 
s princípom subsidiarity tak, ako je definovaný v článku 3b zmluvy; 

(10) Preto vzniká potreba vytvoriť doplnkové certifikát o ochrane, ktoré 
poskytuje každý členský štát za rovnakých podmienok na žiadosť majiteľa 
vnútroštátneho alebo európskeho patentu týkajúceho sa výrobku na 
ochranu rastlín, pre uvedenie na trh ktorého je potrebné povolenie; keďže 
nariadenie je na tento účel najvhodnejším právnym nástrojom; 

(11) Doba trvania ochrany poskytnutá certifikátom by mala byť taká, 
aby poskytovala zodpovedajúcu účinnú ochranu; keďže na tento účel by 
mal mať majiteľ patentu i držiteľ certifikátu možnosť požívať celkové 
maximálne 15-ročné obdobie výlučných práv od okamihu, keď príslušný 
výrobok na ochranu rastlín po prvýkrát získal povolenie na uvedenie na trh 
v spoločenstve; 

(12) V takom komplexnom a citlivom odvetví, ako je ochrana rastlín, 
sa musia zohľadniť všetky záujmy; keďže z tohto dôvodu sa certifikát 
nemôže poskytnúť na dobu dlhšiu ako 5 rokov;  

(13) Certifikát poskytuje rovnaké práva, ako sú poskytované 
základným patentom; keďže v dôsledku toho, ak sa základný patent 
vzťahuje na aktívnu látku a jej rôzne deriváty (soli, estery), certifikát 
poskytuje rovnakú ochranu; 
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(14) Vydanie certifikátu na výrobok zložený z aktívnej látky nemá 
vplyv na vydanie ďalších certifikátov na deriváty príslušnej látky (soli, 
estery), za predpokladu, že deriváty sú predmetom osobitných patentov; 

(15) Pri určení prechodných ustanovení by sa mala zachovať 
primeraná rovnováha; keďže by takéto ustanovenia mali umožniť, aby 
priemysel ochrany rastlín v rámci spoločenstva dostihol do určitej miery 
svojich hlavných konkurentov, pričom sa musí zaistiť, že tieto ustanovenia 
neskomplikujú dosiahnutie ďalších legitímnych cieľov, týkajúcich sa 
poľnohospodárskej politiky a politiky na ochranu životného prostredia 
uskutočňovanej na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni spoločenstva; 

(16) Jedine činnosť na úrovni spoločenstva umožní docieliť 
zabezpečenie zodpovedajúcej ochrany inovácií v oblasti ochrany rastlín, 
pričom sa zaručí riadne fungovanie vnútorného trhu pre výrobky na ochranu 
rastlín; 

(17) Podrobné predpisy v bodoch preambuly 12, 13 a 14 a v článkoch 
3 (2), 4, 8 (1) c) a 17 (2) tohto nariadenia sa uplatnia mutatis mutandis 
najmä pri výklade bodu 9 preambuly a článkov 3, 4, 8 (1) c) a 17 nariadenia 
Rady (EHS) č. 1768/92, 
 

PRIJALI  TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 

Definí cie 

Na účely tohto nariadenia sa použijú tieto definície: 

(1) „výrobky na ochranu rastlín“: aktívne látky a prípravky, ktoré 
obsahujú jednu alebo viac aktívnych látok spracované vo forme, v akej sa 
dodávajú užívateľovi, určené na: 

a)  ochranu rastlín alebo rastlinných výrobkov pred všetkými škodlivými 
organizmami alebo pred pôsobením takýchto organizmov, pokiaľ nie 
sú takéto látky alebo prípravky nižšie definované inak; 

b)  ovplyvňovanie životných procesov rastlín iných, ako je výživa rastlín 
(napr. regulátory rastu rastlín); 

c)  ochranu rastlinných výrobkov, pokiaľ takéto látky alebo výrobky 
nepodliehajú osobitným ustanoveniam Rady alebo Komisie o 
ochranných prostriedkoch; 
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d)  zničenie nežiaducich rastlín alebo  

e)  zničenie častí rastlín, kontrolu alebo na zabránenie nežiaduceho rastu 
rastlín; 

(2) „látky“: chemické prvky alebo ich zlúčeniny vo forme, v akej sa 
vyskytujú v prírode alebo sú vyrobené, vrátane akýchkoľvek nečistôt 
nevyhnutne vznikajúcich pri výrobnom procese; 

(3) „aktívne látky“: látky alebo mikroorganizmy vrátane vírusov, ktoré 
pôsobia všeobecne alebo špecificky: 

a)  proti škodlivým organizmom alebo 

b)  na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné výrobky; 

(4) „prípravky“: zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo viacerých 
látok, z ktorých aspoň jedna je látkou aktívnou a ktoré sú určené na 
používanie ako výrobky na ochranu rastlín; 

(5) „rastliny“: živé rastliny a živé časti rastlín vrátane čerstvých 
plodov a semien; 

(6) „rastlinné výrobky“: výrobky v nespracovanom stave alebo len po 
jednoduchej úprave, ako je mletie, sušenie alebo lisovanie, získané z 
rastlín, ale s vylúčením samotných rastlín, ako sú definované v bode 5; 

(7) „škodlivé organizmy“: škodcovia rastlín alebo rastlinných 
výrobkov, ktoré patria do živočíšnej alebo rastlinnej ríše, a taktiež vírusy, 
baktérie a mykoplazmy a iné patogény; 

(8) „výrobok“: aktívna látka, ako je definovaná v bode 3, alebo 
kombinácia aktívnych látok výrobku na ochranu rastlín; 

(9) „základný patent“: patent, ktorý ochraňuje výrobok ako taký, ako 
je definovaný v bode 8, prípravok, ako je definovaný v bode 4, postup na 
získanie výrobku alebo aplikáciu výrobku, a ktorý jeho majiteľ predložil na 
konanie o udelenie certifikátu; 

(10) „certifikát“: doplnkový ochranný certifikát. 
 

Článok 2 

Pôsobn osť 

Akýkoľvek výrobok chránený patentom na území členského štátu, 
ktorý podlieha pred svojím uvedením na trh ako výrobok na ochranu rastlín 



DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA 

 94

správnemu povoľovaciemu konaniu tak, ako je ustanovené v článku 4 
smernice 91/414/EHS 1) alebo podľa zodpovedajúceho ustanovenia 
vnútroštátneho práva, ak ide o výrobok na ochranu rastlín, v súvislosti s 
ktorým bola podaná žiadosť o povolenie predtým, ako príslušný členský štát 
implementoval smernicu 91/414/EHS do svojho právneho poriadku, môže 
byť podľa podmienok uvedených v tomto nariadení predmetom certifikátu. 
 

Článok 3 

Podmien ky na získanie certifikátu 

(1) Certifikát sa udelí, ak v členskom štáte, v ktorom bola predložená 
žiadosť uvedená v článku 7, k dátumu tejto žiadosti: 

a)  je výrobok chránený platným základným patentom; 

b)  v súlade s článkom 4 smernice 91/414/EHS alebo zodpovedajúcim 
ustanovením vnútroštátneho práva sa udelilo platné povolenie na 
uvedenie výrobku na trh ako výrobku na ochranu rastlín; 

c)  výrobok už nie je predmetom certifikátu; 

d)  povolenie na uvedenie výrobku na trh uvedené v b) je prvým 
povolením na uvedenie výrobku na trh ako výrobku na ochranu 
rastlín. 

(2) Majiteľovi viac ako jedného patentu na ten istý výrobok sa neudelí 
viac ako 1 certifikát na daný výrobok. Ak sú však prerokúvané dve alebo 
viaceré žiadosti týkajúce sa toho istého výrobku a pochádzajúce od dvoch 
alebo viacerých majiteľov rôznych patentov, na tento výrobok sa môže 
vydať 1 certifikát každému z majiteľov. 

 

Článok 4 

Predme t ochrany 

V medziach ochrany poskytovanej základným patentom sa ochrana 
poskytnutá certifikátom rozšíri len na výrobok, na ktorý sa vzťahuje 
povolenie na umiestnenie príslušného výrobku na ochranu rastlín na trh a 
na akékoľvek použitie výrobku ako výrobku na ochranu rastlín, ktoré bolo 
povolené pred uplynutím doby platnosti certifikátu. 
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Článok 5 

Účinky certifikátu 

S výhradou článku 4 certifikát poskytuje rovnaké práva ako základný 
patent a podlieha rovnakým obmedzeniam a záväzkom. 

 

Článok 6 

Nárok n a certifikát 

Certifikát sa udelí majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu 
nástupcovi. 

 

Článok 7 

Žiados ť o certifikát 

(1) Žiadosť o certifikát sa má podať do 6 mesiacov od dátumu, od 
udelenia povolenia podľa článku 3 6) b) na uvedenie výrobku na trh ako 
výrobku na ochranu rastlín. 

(2) Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1, v prípade, že povolenie na 
uvedenie daného výrobku na trh sa udelí pred udelením základného 
patentu, žiadosť o certifikát sa má podať do 6 mesiacov od dátumu udelenia 
patentu. 

 

Článok 8 

Obsah ž iadosti o certifikát 

(1) Žiadosť o certifikát obsahuje: 

a)  požiadavku na udelenie certifikátu, v ktorej je uvedené najmä: 
i)   meno a adresa žiadateľa; 
ii)  meno a adresa zástupcu, ak je ustanovený; 
iii)  číslo základného patentu a názov vynálezu; 
iv)  číslo a dátum prvého povolenia na uvedenie výrobkov na trh tak, 

ako je uvedené v článku 3 (1) b), a ak toto povolenie na uvedenie 
výrobku na trh nie je prvým povolením na uvedenie výrobku na trh 
v spoločenstve, číslo a dátum tohto povolenia na uvedenie 
výrobku na trh; 

b)  kópiu prvého povolenia na uvedenie výrobku na trh tak, ako je 
uvedené v článku 3 (1) b), v ktorom je výrobok identifikovaný, a ktoré 
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obsahuje najmä číslo a dátum povolenia a prehľad charakteristík 
výrobku uvedených v časti A.I (body 1 – 7) alebo B.I (body 1 – 7) 
prílohy II smernice 91/414/EHS alebo zodpovedajúcich vnútroštátnych 
zákonoch toho členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná. 

c)  Ak povolenie uvedené v bode b) nie je prvým povolením na uvedenie 
výrobku ako výrobku na ochranu rastlín na trh v spoločenstve, 
informácie týkajúce sa identity takto povoleného výrobku a právneho 
ustanovenia, podľa ktorého prebehlo povoľovacie konanie spolu s 
kópiou oznámenia o uverejnení povolenia v príslušnej oficiálnej 
publikácii, alebo ak takéto oznámenie nebude predložené, akýkoľvek 
iný dokument, ktorý preukáže, že povolenie bolo vydané, dátum jeho 
vydania a totožnosť povoleného výrobku. 

(2) Členské štáty môžu požadovať, aby bol pri žiadosti o certifikát 
zaplatený poplatok. 
 

Článok 9 

Podanie  žiadosti o certifikát 

(1) Žiadosť o certifikát sa má podať na príslušný úrad priemyselného 
vlastníctva členského štátu, ktorý udelil tento patent, alebo v mene ktorého 
bol tento patent udelený a v ktorom sa získalo povolenie uvedené v článku 
3 1) b) na uvedenie výrobkov na trh, ak členský štát neurčí na tieto účely iný 
orgán. 

(2) Oznámenie o žiadosti o certifikát uverejní úrad uvedený v odseku 
1. Oznámenie obsahuje minimálne tieto informácie: 

a)  meno a adresu žiadateľa; 

b)  číslo základného patentu; 

c)  názov vynálezu; 

d)  číslo a dátum povolenia na uvedenie výrobku na trh uvedené v článku 
3 1) b) a výrobok identifikovaný týmto povolením na uvedenie výrobku 
na trh; 

e)  prípadne číslo a dátum prvého povolenia na uvedenie výrobku na trh 
v spoločenstve. 
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Článok 10 

Udeleni e certifikátu alebo zamietnutie žiadosti 

(1) Keď žiadosť o certifikát a výrobok, na ktorý sa vzťahuje, spĺňa 
podmienky stanovené týmto nariadením, úrad uvedený v článku 9 1) 
certifikát udelí. 

(2) Úrad uvedený v článku 9 1) s výhradou odseku 3 zamietne 
žiadosť o certifikát, ak žiadosť alebo výrobok, na ktorý sa vzťahuje, nespĺňa 
podmienky stanovené v tomto nariadení. 

(3) Ak žiadosť o certifikát nespĺňa podmienky stanovené v článku 8, 
úrad uvedený v článku 9 1) požiada žiadateľa o odstránenie nedostatkov 
alebo o zaplatenie poplatku v stanovenej lehote. 

(4) Ak sa nedostatok neodstráni alebo ak sa poplatok nezaplatí 
podľa odseku 3 v stanovenej lehote, žiadosť sa zamietne. 

(5) Členské štáty si môžu stanoviť, že úrad uvedený v článku 9 1) má 
udeľovať certifikát bez overovania, či sú splnené podmienky stanovené v 
článku 3 1) c) a d). 

 

Článok 11 

Uverej nenie 

(1) Oznámenie o skutočnosti, že certifikát bol udelený, uverejní úrad 
uvedený v článku 9 1). Oznámenie obsahuje minimálne nasledujúce 
informácie: 

a)  meno a adresu držiteľa certifikátu; 

b)  číslo základného patentu; 

c)  názov vynálezu; 

d)  číslo a dátum povolenia na uvedenie výrobkov na trh uvedené v 
článku 3 1) b) a výrobok identifikovaný týmto povolením na uvedenie 
výrobkov na trh; 

e)  prípadne číslo a dátum prvého povolenia na uvedenie výrobku na trh 
v spoločenstve; 

f)  dobu platnosti certifikátu. 
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(2) Oznámenie o skutočnosti, že žiadosť o certifikát sa zamietla, 
uverejní úrad uvedený v článku 9 1). Oznámenie obsahuje minimálne 
informácie uvedené v článku 9 2). 
 

Článok 12 

Ročné po platky 

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa za certifikát platili ročné 
poplatky. 

 

Článok 13 

Doba p latnosti certifikátu 

(1) Certifikát nadobúda účinnosť na konci zákonnej doby ochrany 
základného patentu, a to na dobu rovnajúcu sa dobe od dátumu, v ktorom 
bola podaná žiadosť o základný patent, po dátum prvého povolenia na 
uvedenie výrobkov na trh v spoločenstve skrátenú o 5 rokov. 

(2) Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1, doba platnosti certifikátu 
nesmie prekročiť 5 rokov od dátumu, v ktorom vstúpilo do platnosti.  

(3) Na účely výpočtu doby platnosti certifikátu sa zohľadní dočasné 
prvé povolenie na uvedenie na trh iba v prípade, ak hneď po ňom nasleduje 
konečné povolenie týkajúce sa daného výrobku. 
 

Článok 14 

Zánik c ertifikátu 

Platnosť certifikátu zanikne: 

a)  na konci obdobia stanoveného v článku 13; 

b)  ak sa ho držiteľ certifikátu vzdá; 

c)  ak ročný poplatok stanovený v súlade s článkom 12 nie je zaplatený 
včas; 

d)  ak a pokiaľ výrobok, ktorý je predmetom certifikátu, sa viac nesmie 
uvádzať na trh po tom, čo došlo k odňatiu príslušného povolenia alebo 
povolení na jeho uvedenie na trh v súlade s článkom 4 smernice 
91/414/EHS alebo zodpovedajúcimi ustanoveniami vnútroštátneho 
práva. Úrad uvedený v článku 9 1) môže rozhodnúť o ukončení doby 
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platnosti certifikátu buď z vlastného podnetu, alebo na návrh tretej 
strany. 

 

Článok 15 

Neplat nosť certifikátu 

(1) Certifikát je neplatný, ak: 

a)  bol udelený v rozpore s ustanoveniami článku 3; 

b)  základný patent zanikol pred uplynutím jeho zákonnej doby; 

c)  základný patent je zrušený alebo obmedzený v takom rozsahu, že 
výrobok, na ktorý bol certifikát udelený, by už nebol chránený 
nárokmi, ktoré vyplývajú zo základného patentu, alebo ak po uplynutí 
doby platnosti základného patentu existujú podklady na zrušenie, 
ktoré by oprávňovali takéto zrušenie alebo obmedzenie. 

(2) Ktorákoľvek osoba môže predložiť žiadosť alebo začať konanie, 
ktorým požaduje vyhlásenie neplatnosti certifikátu pred orgánom 
zodpovedným za zrušenie príslušného základného patentu podľa 
vnútroštátneho práva. 

 

Článok 16 

Oznámen ie o ukon čení platnosti alebo neplatnosti certifikátu 

Ak sa skončí platnosť certifikátu v súlade s článkom 14 b), c) alebo d) 
alebo je certifikát neplatný, oznámenie o tejto skutočnosti uverejní úrad 
uvedený v článku 9 1). 

 

Článok 17 

Opravn é prostriedky 

(1) Rozhodnutia úradu uvedeného v článku 9 1) alebo orgánu 
uvedeného v článku 15 2) prijaté podľa tohto nariadenia podliehajú 
rovnakým opravným prostriedkom ako tie, ktoré sú uvedené vo 
vnútroštátnom práve proti podobným rozhodnutiam prijímaným vo vzťahu k 
vnútroštátnym patentom. 

(2) Rozhodnutie o udelení certifikátu podlieha opravnému 
prostriedku, ktorý požaduje úpravu doby platnosti certifikátu, ak dátum 
prvého povolenia na uvedenie daného výrobku na trh v spoločenstve, ktorý 
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je uvedený v žiadosti o certifikát tak, ako je uvedené v článku 8, je 
nesprávny. 
 

Článok 18 

Konani e 

(1) Ak neexistujú procesné ustanovenia v tomto nariadení, na 
konanie o certifikáte sa vzťahujú procesné ustanovenia, ktoré sa podľa 
vnútroštátneho práva vzťahujú na príslušný základný patent, prípadne 
procesné ustanovenia používané pre certifikáty uvedené v nariadení č. 
1768/92, ak vnútroštátne právo neupraví osobitné procesné ustanovenia 
pre konanie o certifikátoch, uvedených v tomto nariadení. 

(2) Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 konanie o námietkach voči 
udeleniu certifikátu nie je prípustné. 
 

PRECHODNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 19 

(1) Ktorémukoľvek výrobku, ktorý je v deň vstupu tohto nariadenia do 
platnosti chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie na uvedenie výrobku na trh ako výrobku na ochranu rastlín v 
spoločenstve získané po 1. januári 1985 podľa článku 4 smernice 
91/414/EHS alebo zodpovedajúceho ustanovenia vnútroštátneho práva, sa 
môže udeliť certifikát. 

(2) Žiadosť o udelenie certifikátu v zmysle odseku 1 sa má podať do 
6 mesiacov od dátumu vstupu tohto nariadenia do platnosti. 

 

Článok 19a 

Ustanov enia o rozšírení spolo čenstva 

Bez toho aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto nariadenia, 
platí: 

a)   

(i) osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je v 
Českej republike chránený platným základným patentom a pre 
ktorý bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu 
rastlín udelené v Českej republike po 10. Novembri 1999, ak bola 
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žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo 
dňa udelenia prvého povolenia uvádzať na trh, 

(ii) osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je v 
Českej republike chránený platným základným patentom a pre 
ktorý bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu 
rastlín udelené v spoločenstve najskôr šesť mesiacov predo dňom 
pristúpenia, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do 
šiestich mesiacov odo dňa udelenia prvého povolenia uvádzať 
výrobok na ochranu rastlín na trh; 

b)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené v 
Estónsku predo dňom pristúpenia, ak bola žiadosť o udelenie 
osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa udelenia prvého 
povolenia uvádzať výrobok na ochranu rastlín na trh, v prípade 
patentov udelených pred 1. januárom 2000 v lehote šiestich mesiacov 
stanovenej v patentovom zákone z októbra 1999; 

c)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené na 
Cypre predo dňom pristúpenia, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia 
podaná do šiestich mesiacov odo dňa udelenia prvého povolenia 
uvádzať výrobok na ochranu rastlín na trh; bez toho, aby bolo 
dotknuté predchádzajúce ustanovenie, musí byť žiadosť o udelenie 
osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol udelený 
základný patent, ak bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako výrobok 
na ochranu rastlín udelené pred udelením základného patentu; 

d)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako na výrobok na ochranu rastlín udelené v 
Lotyšsku predo dňom pristúpenia. Ak lehota stanovená v článku 7 
ods. 1 uplynula, možno podať žiadosť o udelenie osvedčenia v lehote 
šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť najneskôr odo dňa pristúpenia; 

e)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom, ktorý bol prihlásený po 1. 
februári 1994, a pre ktorý bolo prvé povolenie uvádzať na trh ako 
výrobok na ochranu rastlín udelené v Litve predo dňom pristúpenia, 
ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do šiestich mesiacov 
odo dňa pristúpenia; 
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f)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené v 
Maďarsku po 1. januári 2000, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia 
podaná do šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia; 

g)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené na 
Malte predo dňom pristúpenia. Ak lehota stanovená v článku 7 ods. 1 
uplynula, možno podať žiadosť o udelenie osvedčenia v lehote 
šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť najneskôr odo dňa pristúpenia; 

h)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené v 
Poľsku po 1. januári 2000, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia 
podaná v lehote šiestich mesiacov, ktorá začne plynúť najneskôr odo 
dňa pristúpenia; 

i)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené v 
Slovinsku predo dňom pristúpenia, ak bola žiadosť o udelenie 
osvedčenia podaná do šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia vrátane 
prípadov, keď uplynula lehota stanovená v článku 7 ods. 1; 

j)  osvedčenie možno udeliť na výrobok na ochranu rastlín, ktorý je 
chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené na 
Slovensku po 1. januári 2000, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia 
podaná do šiestich mesiacov odo dňa udelenia prvého povolenia 
uvádzať výrobok na ochranu rastlín na trh alebo do šiestich mesiacov 
od 1. júla 2002, ak bolo povolenie uvádzať výrobok na ochranu rastlín 
na trh udelené pred týmto dňom; 

k)  osvedčenie možno udeliť v Bulharsku na výrobok na ochranu rastlín, 
ktorý je chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené po 
1. januári 2000, ak bola žiadosť o udelenie osvedčenia podaná do 
šiestich mesiacov odo dňa pristúpenia; 

l)  osvedčenie možno v Rumunsku udeliť na výrobok na ochranu rastlín, 
ktorý je chránený platným základným patentom a pre ktorý bolo prvé 
povolenie uvádzať na trh ako výrobok na ochranu rastlín udelené po 
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1. januári 2000. Ak lehota stanovená v článku 7 ods. 1 uplynula, 
možno podať žiadosť o udelenie osvedčenia v lehote šiestich 
mesiacov, ktorá začne plynúť najneskôr odo dňa pristúpenia. 

 

Článok 20 

(1) V tých členských štátoch, ktorých vnútroštátne právo k 1. januáru 
1990 neumožňuje patentovať výrobky na ochranu rastlín, sa toto nariadenie 
uplatňuje od 2. januára 1998. 

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na dodatkové ochranné osvedčenia, 
ktoré boli udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej 
republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, Rumunska, 
Slovinska a Slovenska predo dňom ich pristúpenia. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

Článok 21 

Vstup d o platnosti 

Toto nariadenie nadobúda platnosť 6 mesiacov odo dňa jeho 
uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. 

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné 
vo všetkých členských štátoch. 

 

____________________  

(1) Ú. v. ES C 390, 31.12.1994, s. 21 a Ú. v. ES C 335, 13.12.1995, s. 15. 

(2) Ú. v. ES C 155, 21.6.1995, s. 14. 

(3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. júna 1995 (Ú. v. ES C 166, 3.7.1995, s. 
89), spoločné stanovisko Rady z 27. novembra 1995 (Ú. v. ES C 353, 30.12.1995, s. 
36) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12 marca 1996 (Ú. v. ES C 96, 1.4.1996, 
s. 30).  

(4) Ú. v. ES L 182, 2.7.1992, s. 1. 

(5) Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 1. 

(6) Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená 
smernicou 95/36/ES (Ú. v. ES L 172, 22.7.1995, s. 8). 
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NARIADENIE č. 1901/2006 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 

o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dop ĺňa nariadenie 
(EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a 

nariade nie (ES) č. 726/2004 
 

z 12. decembra 2006 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä 
na jej článok 95, 

so zreteľom na návrh Komisie, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru 1), 

po porade s Výborom regiónov, 

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy 2), 
keďže: 

(1) Pred uvedením humánneho lieku na trh v jednom alebo vo 
viacerých členských štátoch sa tento liek vo všeobecnosti musí podrobiť 
rozsiahlym štúdiám, ktoré zahŕňajú predklinické skúšky a klinické skúšky, 
aby sa zabezpečila jeho bezpečnosť, vysoká kvalita a účinnosť na 
používanie v rámci cieľovej populácie. 

(2) Je možné, že takéto štúdie neskúmali použitie pre detskú 
populáciu, a mnohé z liekov, ktoré sa v súčasnosti používajú pri liečbe 
detskej populácie, neboli na takéto používanie preskúmané alebo povolené. 
Preukázalo sa, že trh sám dostatočne nestimuluje primeraný výskum, vývoj 
a povoľovanie liekov pre detskú populáciu. 

(3) Medzi problémy, ktoré vyplývajú z nedostatku liekov vhodne 
prispôsobených pre detskú populáciu, patria nedostatočné informácie o 
dávkovaní, ktoré vedú k zvýšenému riziku nežiaducich účinkov vrátane 
úmrtia, neúčinná liečba spôsobená príliš nízkymi dávkami, nedostupnosť 
najnovších spôsobov liečby pre detskú populáciu, vhodné zloženie a 
spôsoby podávania, ako aj používanie individuálne a hromadne 
pripravovaných liekov, ktoré môžu mať nízku kvalitu, pri liečbe detskej 
populácie. 
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(4) Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť vývoj a dostupnosť liekov pre 
detskú populáciu, zabezpečiť, aby lieky používané na liečbu detskej 
populácie boli podrobené etickému výskumu vysokej kvality a riadne 
povolené pre použitie u detskej populácie, a skvalitniť dostupné informácie 
o užívaní liekov v rôznych detských populáciách. Tieto ciele by sa mali 
dosiahnuť bez toho, aby sa detská populácia podrobovala zbytočným 
klinickým skúškam a bez toho, aby sa odkladalo povoľovanie liekov pre 
populácie ostatných vekových skupín. 

(5) S prihliadnutím na skutočnosť, že všetky právne predpisy o 
liekoch musia byť zásadným spôsobom zamerané na ochranu zdravia 
verejnosti, sa musí tento cieľ dosiahnuť prostriedkami, ktoré nebránia 
voľnému pohybu bezpečných liekov v rámci Spoločenstva. Rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi a správnymi ustanoveniami o liekoch spôsobujú 
prekážky vo vnútornom obchode Spoločenstva, a majú preto priamy vplyv 
na fungovanie vnútorného trhu. Každá akcia, ktorej cieľom je podporovať 
vývoj a povoľovanie liekov na pediatrické použitie je preto opodstatnená, ak 
jej cieľom je odstrániť prekážky alebo predchádzať ich vzniku. Článok 95 
zmluvy je preto vhodným právnym základom. 

(6) Zistilo sa, že na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zaviesť 
systém povinností, odmien a stimulov. Presná povaha povinností, odmien a 
stimulov by mala zohľadňovať štatút dotknutého lieku. Toto nariadenie by 
sa malo uplatňovať na všetky lieky potrebné pre pediatrické použitie, a 
preto by sa mal rozsah jeho pôsobnosti vzťahovať na vyvíjané lieky, ktoré 
sa ešte len majú povoliť, povolené lieky, na ktoré sa ešte vzťahuje právo 
duševného vlastníctva, a povolené lieky, na ktoré sa už právo duševného 
vlastníctva nevzťahuje. 

(7) Všetky obavy súvisiace s uskutočňovaním skúšok na detskej 
populácii by mali byť vyvážené etickými obavami z podávania liekov 
populácii, na ktorej neboli riadne testované. Ohrozenie zdravia verejnosti, 
ktoré predstavuje užívanie netestovaných liekov deťmi, možno bezpečne 
riešiť prostredníctvom štúdia liekov pre detskú populáciu, ktoré by sa malo 
starostlivo kontrolovať a monitorovať pomocou konkrétnych požiadaviek na 
ochranu detskej populácie, ktoré sa zúčastňujú na klinických skúškach v 
Spoločenstve ustanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2001/20/ES zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania 
dobrej klinickej praxe počas klinických pokusov s humánnymi liekmi 3). 

(8) V rámci Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) je 
vhodné zriadiť vedecký výbor, a to pediatrický výbor s odbornosťou a 
schopnosťami pre vývoj a hodnotenie všetkých aspektov liekov na liečbu 
detských populácií. Pravidlá pre vedecké výbory agentúry stanovené v 
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nariadení (ES) č. 726/2004 4) by mali platiť aj pre pediatrický výbor. 
Členovia tohto výboru by preto nemali mať finančné alebo iné záujmy vo 
farmaceutickom priemysle, ktoré by mohli ovplyvniť ich nestrannosť, mali by 
sa zaviazať, že budú konať vo verejnom záujme a nezávisle a každoročne 
by mali urobiť vyhlásenie o svojich finančných záujmoch. Pediatrický výbor 
by mal zodpovedať najmä za vedecké hodnotenie a schvaľovanie 
výskumných pediatrických plánov a za systém ich výnimiek a odkladov 
a mal by mať ústredné postavenie pre rôzne podporné opatrenia, ktoré 
obsahuje toto nariadenie. Pri svojej práci by mal pediatrický výbor 
zohľadňovať potenciálne významné liečebné prínosy štúdií pre detských 
pacientov, ktorí boli zapojení do štúdií, alebo pre širšiu detskú populáciu, 
ako aj potrebu vyhýbať sa nepotrebným štúdiám. Pediatrický výbor by mal 
dodržiavať existujúce požiadavky Spoločenstva vrátane smernice 
2001/20/ES, ako aj usmernenie E11 Medzinárodnej konferencie 
o harmonizácii (ICH) týkajúce sa vývoja liekov pre detskú populáciu a mal 
by predchádzať akýmkoľvek odkladom pri povoľovaní liekov pre ostatné 
populácie, ktoré by boli dôsledkom požiadaviek na štúdie na deťoch. 

(9) Mali by sa ustanoviť postupy, na základe ktorých by agentúra 
schvaľovala a menila výskumný pediatrický plán, čiže dokument, ktorý by 
mal byť základom pre vývoj a povoľovanie liekov pre detskú populáciu. 
Pediatrický výskumný plán by mal obsahovať podrobnosti o časovom 
harmonograme a opatreniach navrhnutých na preukázanie kvality, 
bezpečnosti a účinnosti lieku pre detskú populáciu. Keďže detská populácia 
sa vlastne skladá z niekoľkých podskupín populácie, výskumný pediatrický 
plán by mal konkrétne uvádzať, ktoré podskupiny populácie je potrebné 
skúmať, akými prostriedkami a dokedy. 

(10) Zahrnutie výskumného pediatrického plánu do rámca právnych 
predpisov o humánnych liekoch má za cieľ zabezpečiť, aby sa vývoj liekov, 
ktoré potenciálne majú byť pre detskú populáciu, stal neoddeliteľnou 
súčasťou vývoja liekov v rámci vývojového programu pre dospelých. 
Výskumné pediatrické plány by sa teda mali predkladať včas počas vývoja 
lieku, aby bol v prípade potreby dostatok času na uskutočnenie štúdií na 
deťoch pred predložením žiadostí o povolenie na uvedenie na trh. Je 
vhodné stanoviť konečný termín na predkladanie pediatrických výskumných 
plánov, aby sa zabezpečil včasný dialóg medzi garantom a pediatrickým 
výborom. Okrem toho, včasné predloženie výskumného pediatrického plánu 
spolu so žiadosťou o odklad, ako je opísané nižšie, umožní vyhnúť sa 
oneskoreniu, pokiaľ ide o povolenie pre ostatné populácie. Keďže vývoj 
liekov je dynamický proces, ktorý závisí od výsledku prebiehajúcich štúdií, 
malo by sa ustanoviť, že v prípade potreby je možné schválený plán 
zmeniť.  
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(11) Pre nové lieky a pre povolené lieky chránené patentom alebo 
dodatkovým ochranným osvedčením je potrebné zaviesť požiadavku 
predkladať buď výsledky štúdií na deťoch v súlade so schváleným 
výskumným pediatrickým plánom, alebo doklad o získaní výnimky alebo 
odkladu v čase podania žiadosti o povolenie na uvedenie na trh alebo 
žiadosti o novú indikáciu, novú liekovú formu alebo nový spôsob podávania. 
Výskumný pediatrický plán by mal byť základom pre posúdenie súladu s 
touto požiadavkou. Táto požiadavka by sa však nemala uplatňovať na 
generiká alebo podobné biologické lieky a lieky povolené na základe 
osvedčeného užívania lieku alebo na homeopatické lieky a tradičné 
rastlinné lieky povolené zjednodušenými registračnými postupmi podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 
2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch 5). 

(12) Malo by sa ustanoviť, že pre výskum používania na pediatrické 
použitie takých liekov, ktoré nie sú chránené ani patentom, ani dodatkovým 
ochranným osvedčením, je financovaný z výskumných programov 
Spoločenstva. 

(13) S cieľom zabezpečiť, aby sa výskum na deťoch uskutočňoval len 
na účely ich liečebných potrieb, je potrebné pre agentúru ustanoviť postupy, 
na základe ktorých môže od požiadavky uvedenej v odôvodnení 11 upustiť 
v prípade konkrétnych liekov alebo tried alebo časti tried liekov, ktoré potom 
agentúra uverejní. Keďže poznatky z oblasti vedy a medicíny sa vyvíjajú, 
mal by sa ustanoviť zoznam výnimiek, ktoré sa majú zmeniť a doplniť. V 
prípade zrušenia výnimky by sa však táto požiadavka nemala počas určitej 
doby uplatňovať s cieľom poskytnúť minimálny čas na schválenie 
výskumného pediatrického plánu a na začatie štúdií na deťoch pred 
podaním žiadosti o povolenie na uvedenie na trh. 

(14) V určitých prípadoch by agentúra mala odložiť začatie alebo 
ukončenie niektorých alebo všetkých opatrení, ktoré obsahuje výskumný 
pediatrický plán, s cieľom zabezpečiť, aby sa výskum uskutočnil len v tom 
prípade, ak je bezpečný a etický, a aby požiadavka týkajúca sa získania 
údajov zo štúdií na deťoch neblokovala alebo nezdržiavala povoľovanie 
liekov pre ostatné populácie. 

(15) Agentúra by mala bezplatne poskytovať vedecké poradenstvo 
ako stimul pre garantov, ktorí vyvíjajú lieky pre detskú populáciu. S cieľom 
zabezpečiť vedeckú jednotnosť by agentúra mala riadiť kontakty medzi 
pediatrickým výborom a pracovnou skupinou pre vedecké poradenstvo pri 
výbore pre lieky na humánne použitie, ako aj vzájomné vzťahy medzi 
pediatrickým výborom a ostatnými výbormi Spoločenstva a pracovnými 
skupinami v oblasti liekov. 
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(16) Existujúce postupy povoľovania humánnych liekov a ich 
uvádzania na trh by sa nemali meniť. Z požiadavky uvedenej v odôvodnení 
11 však vyplýva, že príslušné orgány by mali kontrolovať súlad so 
schváleným výskumným pediatrickým plánom, ako aj všetky výnimky a 
odklady v danej fáze kontroly žiadosti o povolenie na uvedenie na trh. 
Hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov pre detskú populáciu a 
vydávanie povolení na ich uvedenie na trh by malo zostať v pôsobnosti 
príslušných orgánov. Malo by sa prijať ustanovenie na požiadanie 
pediatrického výboru o stanovisko týkajúce sa súladu a týkajúce sa kvality, 
bezpečnosti a účinnosti lieku pre detskú populáciu. 

(17) S cieľom poskytnúť odbornému zdravotníckemu personálu a 
pacientom informácie o bezpečnom a účinnom používaní liekov pre detskú 
populáciu a ako opatrenie na podporu transparentnosti by sa informácie o 
výsledkoch štúdií na deťoch, ako aj o stave výskumných pediatrických 
plánov, výnimiek a odkladov mali zahrnúť do informácie o lieku. Po splnení 
všetkých opatrení uvedených vo výskumnom pediatrickom pláne by sa 
mala daná skutočnosť zaznamenať do povolenia na uvedenie lieku na trh a 
mala by potom byť základom pre udelenie odmeny za súlad pre 
spoločnosti. 

(18) S cieľom určiť lieky povolené na užívanie deťmi a umožniť ich 
predpisovanie by sa malo ustanoviť, aby označenie lieku, pri ktorom bolo 
povolené podávanie deťom, obsahovalo symbol, ktorý vyberie Komisia na 
odporúčanie pediatrického výboru.  

(19) Na zavedenie stimulov pre povolené lieky, ktoré už nie sú 
chránené právom duševného vlastníctva, je potrebné stanoviť nový typ 
povolenia na uvedenie na trh a to povolenie na uvedenie na trh lieku na 
pediatrické použitie. Povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické 
použitie by sa malo udeľovať prostredníctvom existujúcich postupov na 
vydávanie povolenia na uvedenie na trh, no malo by sa špecifickým 
spôsobom uplatňovať na lieky, ktoré boli vyvinuté výlučne pre detskú 
populáciu. Malo by sa umožniť, aby liek, ktorý získal povolenie na uvedenie 
na trh lieku na pediatrické použitie, mohol ponechať existujúcu obchodnú 
značku príslušného lieku povoleného pre dospelých s cieľom ťažiť z 
existujúcej znalosti značky, pričom sa zároveň využije exkluzivita údajov 
spojená s novým povolením na uvedenie na trh.  

(20) So žiadosťou o povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické 
použitie by sa mali predložiť údaje týkajúce sa použitia lieku v detskej 
populácii zhromaždené v súlade so schváleným výskumným pediatrickým 
plánom. Tieto údaje môžu pochádzať z už uverejnenej literatúry alebo z 
nových štúdií. Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické 
použitie by sa tiež mala odvolávať na údaje obsiahnuté v spisovej 
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dokumentácii o lieku, ktorý je alebo bol povolený v Spoločenstve. Cieľom 
uvedeného je poskytnúť ďalší stimul, ktorý by motivoval malé a stredné 
podniky vrátane generických, aby vyvíjali nepatentované lieky pre detskú 
populáciu.  

(21) Toto nariadenie by malo obsahovať opatrenia, ktoré umožnia 
populácii Spoločenstva maximálny prístup k novým liekom testovaným a 
prispôsobeným na pediatrické použitie a súčasne znížia na minimum 
možnosť udeľovania odmien a stimulov v rámci celého Spoločenstva, v 
prípade, že z novopovolených liekov budú mať prospech len časti detskej 
populácie Spoločenstva. Na žiadosť o povolenie na uvedenie na trh ako aj 
na žiadosť o povolenie na uvedenie lieku na pediatrické použitie, ktoré 
obsahujú výsledky štúdií uskutočnených v súlade so schváleným 
výskumným pediatrickým plánom, by sa mal vzťahovať centralizovaný 
postup Spoločenstva ustanovený v článkoch 5 až 15 nariadenia (ES) č. 
726/2004. 

(22) Ak je výsledkom schváleného výskumného pediatrického plánu 
povolenie pediatrickej indikácie lieku, ktorý bol už uvedený na trh pre iné 
indikácie, držiteľ povolenia na uvedenie na trh by mal byť povinný uviesť 
liek na trh so zohľadnením informácie o pediatrickom do dvoch rokov od 
dátumu povolenia tejto indikácie. Táto požiadavka by sa mala vzťahovať len 
na lieky, ktoré už boli povolené, a nie na lieky povolené na základe 
povolenia na uvedenie na trh lieku na pediatrické použitie. 

(23) Mal by sa ustanoviť fakultatívny postup, ktorý umožní získať 
jediné stanovisko platné pre celé Spoločenstvo k lieku povolenému v 
jednotlivých štátoch, ak po schválení výskumného pediatrického plánu 
tvoria údaje o deťoch súčasť žiadosti o povolenie na uvedenie na trh. Na 
tento účel by sa mohol použiť postup ustanovený v článkoch 32, 33 a 34 
smernice 2001/83/ES. Toto umožní prijať zosúladené rozhodnutie 
Spoločenstva o používaní lieku pre detskú populáciu a jeho začlenenie do 
všetkých informácií o lieku v jednotlivých štátoch. 

(24) Je nevyhnutné zabezpečiť prispôsobenie mechanizmov 
farmaceutického dozoru tak, aby spĺňali osobitné požiadavky, ktoré súvisia 
so zhromažďovaním bezpečnostných údajov o deťoch vrátane údajov o 
možných dlhodobých účinkoch. Účinnosť lieku pre detskú populáciu si 
môže následne po povolení vyžiadať aj ďalšiu štúdiu. Preto by ďalšou 
požiadavkou pri žiadosti o povolenie na uvedenie na trh, ktorá obsahuje 
výsledky štúdií uskutočnených v súlade so schváleným výskumným 
pediatrickým plánom, mala byť povinnosť žiadateľa uviesť, ako navrhuje 
zabezpečiť dlhodobé sledovanie možných nepriaznivých reakcií na užívanie 
lieku a účinnosti v detskej populácii. Ak sa okrem toho vyskytne dôvod na 
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obavy, žiadateľ by mal predložiť a zaviesť systém riadenia rizík a/alebo 
uskutočniť špecifické 

(25) štúdie po uvedení na trh ako podmienku vydania povolenia na 
uvedenie na trh. 

(26) V záujme verejného zdravia je potrebné zabezpečiť kontinuálnu 
dostupnosť bezpečných a účinných liekov povolených na pediatrické 
indikácie vyvinutých v dôsledku tohto nariadenia. Ak držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh zamýšľa stiahnuť takýto liek z trhu, potom by sa mali uviesť 
do účinnosti dojednania, aby detská populácia mala naďalej prístup k 
danému lieku. S cieľom tomu napomôcť by agentúra mala byť včas 
informovaná o každom takomto zámere a mala by ho uverejniť.  

(27) Liekom, na ktoré sa vzťahuje požiadavka predkladať pediatrické 
údaje, by sa mala za predpokladu, že sú splnené všetky opatrenia 
obsiahnuté v schválenom výskumnom pediatrickom pláne, že je liek 
povolený vo všetkých členských štátoch a že sú v informácii o lieku 
uvedené príslušné informácie o výsledkoch štúdií, udeliť odmena vo forme 
šesťmesačného predĺženia dodatkového ochranného osvedčenia 
ustanoveného nariadením Rady (EHS) č. 1768/92 6). Žiadne rozhodnutie 
orgánov členských štátov týkajúce sa stanovenia cien liekov alebo ich 
začlenenia do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia nemá vplyv 
na túto odmenu. 

(28) Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia udeleného podľa tohto 
nariadenia by mala byť prípustná, iba ak sa osvedčenie udeľuje podľa 
nariadenia (EHS) č. 1768/92.  

(29) Keďže odmena sa udeľuje za uskutočnenie štúdií na deťoch a nie 
za preukázanie, že liek je pre detskú populáciu bezpečný a účinný, mala by 
sa táto odmena udeliť aj v prípade, keď sa pediatrická indikácia nepovolí. 
Na skvalitnenie informácií o používaní liekov v detskej populácii by sa však 
v informácii o povolenom lieku mali uviesť dôležité informácie o používaní v 
detských populáciách. 

(30) Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia 7), lieky 
označené ako lieky na ojedinelé ochorenia získavajú desaťročnú exkluzivitu 
na trhu pri vydaní povolenia na uvedenie na trh pre indikáciu na ojedinelé 
ochorenia. Keďže takéto lieky často nie sú chránené patentom, odmena vo 
forme predĺženia platnosti dodatkového ochranného osvedčenia sa nemôže 
uplatniť, a ak sú chránené patentom, takéto predĺženie by poskytlo 
dvojnásobný stimul. Preto by sa namiesto predĺženia dodatkového 
ochranného osvedčenia mala desaťročná exkluzivita na trhu pre lieky na 
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ojedinelé ochorenia predĺžiť na dvanásť rokov, ak je úplne splnená 
požiadavka týkajúca sa údajov o užívaní lieku deťmi. 

(31) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení by nemali brániť 
fungovaniu ostatných stimulov alebo odmien. Na zabezpečenie 
transparentnosti rôznych opatrení, ktoré existujú na úrovni Spoločenstva a 
členských štátov, by mala Komisia na základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi navrhnúť podrobný zoznam všetkých dostupných stimulov. 
Opatrenia ustanovené v tomto nariadení vrátane dohody o výskumných 
pediatrických plánoch by nemali byť dôvodom na získanie akýchkoľvek 
iných stimulov Spoločenstva zameraných na podporu výskumu, ako je 
financovanie výskumných projektov v rámci viacročných rámcových 
programov Spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné 
činnosti. 

(32) S cieľom zlepšiť dostupnosť informácií o používaní liekov pre 
detskú populáciu a predísť zbytočnému opakovaniu štúdií na deťoch, ktoré 
nepredstavujú prínos ku kolektívnym poznatkom, by európska databáza, 
ktorá je ustanovená v článku 11 smernice 2001/20/ES, mala zahŕňať 
európsky register klinických skúšok liekov na pediatrické použitie 
obsahujúci všetky prebiehajúce, predčasne zastavené a ukončené 
pediatrické štúdie v Spoločenstve, ako aj v tretích krajinách. Časť 
informácie o pediatrických klinických skúškach vložených do databázy, ako 
aj podrobnosti o výsledkoch všetkých pediatrických klinických skúšok 
predložených príslušným orgánom by mala Agentúra uverejniť. 

(33) Pediatrický výbor by mal po konzultácii s Komisiou, členskými 
štátmi a zainteresovanými stranami vytvoriť zoznam liečebných potrieb 
detskej populácie, ktorý by sa mal pravidelne aktualizovať. Zoznam by mal 
identifikovať existujúce lieky pre detskú populáciu a zdôrazňovať liečebné 
potreby tejto populácie, ako aj priority výskumu a vývoja. Týmto spôsobom 
by mali byť spoločnosti schopné ľahko rozpoznať príležitosti pre rozvoj 
podnikania, pediatrický výbor by mal byť schopný lepšie posúdiť potrebu 
liekov a štúdií pri hodnotení navrhovaných výskumných pediatrických 
plánov, výnimiek a odkladov; a odborný zdravotnícky personál a pacienti by 
mali mať k dispozícii zdroj informácií, ktorý by podporil ich rozhodnutia pri 
výbere liekov. 

(34) Klinické skúšky na detskej populácii si môžu vyžadovať špecifickú 
odbornosť, špecifickú metodiku a v niektorých prípadoch špecifické 
zariadenia a vhodne vyškolený výskumný personál. Sieť, ktorá spája 
existujúce národné iniciatívy a študijné centrá a iniciatívy a študijné centrá 
Spoločenstva s cieľom vybudovať potrebné kapacity na úrovni 
Spoločenstva a ktorá zohľadňuje údaje Spoločenstva a tretích krajín, by 
mohla prispieť k uľahčeniu spolupráce a zamedzeniu nepotrebnej duplicity 



DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA 

 112

štúdií. Táto sieť by mala prispieť k posilňovaniu základov európskeho 
výskumného priestoru v kontexte rámcových programov Spoločenstva pre 
výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti, mala by byť 
prínosom pre detskú populáciu a predstavovať zdroj informácií a odborných 
vedomostí pre priemysel. 

(35) Je možné, že farmaceutické spoločnosti už majú k dispozícii 
údaje o určitých povolených liekoch, ktoré sa týkajú ich bezpečnosti alebo 
účinností pre detskú populáciu. S cieľom zlepšiť dostupné informácie o 
používaní liekov pre detské populácie by sa od spoločností, ktoré takýmito 
údajmi disponujú, malo žiadať, aby ich predložili všetkým príslušným 
orgánom, ktoré liek povolili. Takýmto spôsobom možno údaje zhodnotiť 
a prípadne zahrnúť do informácií o povolenom lieku, ktoré sú určené pre 
odborný zdravotnícky personál a pre pacientov. 

(36) Spoločenstvo by malo zabezpečiť vyčlenenie prostriedkov na 
financovanie všetkých aspektov práce pediatrického výboru a agentúry, 
ktoré vyplývajú z vykonávania tohto nariadenia, ako napríklad hodnotenie 
výskumných pediatrických plánov, výnimky z poplatkov za vedecké 
poradenstvo a opatrenia týkajúce sa informovanosti a transparentnosti 
vrátane databázy pediatrických štúdií a siete. 

(37) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali 
prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu (8). 

(38) Nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 
2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť a doplniť. 

(39) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zlepšenie dostupnosti liekov 
testovaných na pediatrické použitie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni samotných členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Spoločenstva, čo umožní využitie čo najväčšieho možného trhu a 
zamedzí rozptyľovaniu obmedzených zdrojov, môže Spoločenstvo prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade 
so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa, 
 

 
 

PRIJAL I TOTO NARIADENIE: 
 



DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA 

 113

HLAVA I 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
KAPITOLA 1 

Predmet úpravy a vymedzenie pojmov 

Článok 1 

Toto nariadenie ustanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú vývoja 
humánnych liekov s cieľom uspokojiť špecifické liečebné potreby detskej 
populácie bez toho, aby sa detská populácia podrobovala nepotrebným 
klinickým alebo iným skúškam, a ktoré sú v súlade so smernicou 
2001/20/ES. 
 

Článok 2  

Okrem vymedzení pojmov, ktoré sa uvádzajú v článku 1 smernice 
2001/83/ES, platia na účely tohto nariadenia tieto vymedzenia pojmov: 

(1) „detská populácia“ je časť populácie vo veku od narodenia do 18 
rokov; 

(2) „výskumný pediatrický plán“ je výskumný a vývojový program, 
ktorého cieľom je získať údaje potrebné na stanovenie podmienok, za 
ktorých možno liek povoliť na liečbu detskej populácie; 

(3) „liek povolený pre pediatrickú indikáciu“ je liek, ktorý je povolený 
na používanie v časti alebo v celej detskej populácii, pričom podrobnosti o 
povolenej indikácii lieku sú spresnené v súhrne charakteristických vlastností 
lieku vypracovanom v súlade s článkom 11 smernice 2001/83/ES; 

(4) „povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické použitie“ je 
povolenie vydané v súvislosti s humánnym liekom, ktorý nie je chránený 
dodatkovým ochranným osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 1768/92 
alebo patentom, ktorý oprávňuje na udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia, ktoré sa vzťahuje výlučne na liečebné indikácie dôležité pre 
použitie v detskej populácii alebo v jej podskupinách vrátane primeranej 
sily, liekovej formy alebo spôsobu podávania tohto lieku. 
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KAPITOLA 2 

Pediatrický výbor 

Článok 3 

(1) Do 26. júla 2007 sa v rámci Európskej agentúry pre lieky (ďalej 
len „agentúra“), ktorá je založená podľa nariadenia (ES) č. 726/2004, zriadi 
pediatrický výbor. Pediatrický výbor sa považuje za zriadený po 
vymenovaní členov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) a b). Agentúra 
plní funkciu sekretariátu pediatrického výboru a poskytuje mu technickú a 
vedeckú podporu. 

(2) Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, na pediatrický výbor sa 
vzťahuje nariadenie (ES) č. 726/2004 vrátane ustanovení o nezávislosti a 
nestrannosti jeho členov. 

(3) Výkonný riaditeľ agentúry zabezpečuje koordináciu medzi 
pediatrickým výborom a výborom pre lieky na humánne použitie, výborom 
pre lieky na ojedinelé ochorenia, ich pracovnými skupinami a všetkými 
ostatnými vedeckými poradnými skupinami. Agentúra vypracuje špecifické 
postupy pre prípadné konzultácie medzi uvedenými výbormi a skupinami. 
 

Článok 4 

(1) Pediatrický výbor sa skladá z týchto členov: 

a)  päť členov a ich náhradníci z Výboru pre lieky na humánne použitie, 
ktorí boli do uvedeného výboru vymenovaní v súlade s článkom 61 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 726/2004. Týchto päť členov a ich 
náhradníkov vymenúva do pediatrického výboru Výbor pre lieky na 
humánne použitie, 

b)  jeden člen a jeden náhradník vymenovaný každým členským štátom, 
ktorého príslušný vnútroštátny orgán nie je zastúpený členmi, ktorých 
vymenoval Výbor pre lieky na humánne použitie,  

c)  traja členovia a traja náhradníci vymenovaní Komisiou po porade s 
Európskym parlamentom na základe verejnej výzvy na vyjadrenie 
záujmu s cieľom, aby boli zastúpení odborníci z oblasti zdravotníctva,  

d)  traja členovia a traja náhradníci vymenovaní Komisiou po porade s 
Európskym parlamentom na základe verejnej výzvy na vyjadrenie 
záujmu s cieľom, aby boli zastúpené združenia pacientov. Náhradníci 
zastupujú členov a hlasujú za nich v prípade ich neprítomnosti. Na 
účely písmen a) a b) spolupracujú členské štáty pod vedením 



DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA 

 115

výkonného riaditeľa agentúry s cieľom zabezpečiť, aby konečné 
zloženie pediatrického výboru vrátane členov a ich náhradníkov 
pokrývalo vedecké oblasti dôležité pre lieky na pediatrické použitie 
a zahŕňalo aspoň: farmaceutický vývoj, pediatriu, všeobecných 
lekárov, pediatrickú farmáciu, pediatrickú farmakológiu, pediatrický 
výskum, farmakobdelosť, etiku a verejné zdravie. Na účely písmen c) 
a d) Komisia zohľadní odborný názor členov vymenovaných podľa 
písmen a) a b). 

(2) Členovia pediatrického výboru sa vymenúvajú na obdobie troch 
rokov, ktoré je možné obnoviť. Na zasadnutiach pediatrického výboru ich 
môžu sprevádzať experti. 

(3) Pediatrický výbor si spomedzi svojich členov zvolí predsedu na 
funkčné obdobie troch rokov, ktoré je možné raz obnoviť.  

(4) Agentúra uverejní mená a kvalifikáciu členov. 
 

Článok 5 

(1) Pri príprave svojich stanovísk sa pediatrický výbor usiluje 
dosiahnuť vedecký konsenzus. Ak sa takýto konsenzus nedá dosiahnuť, 
prijme pediatrický výbor stanovisko, ktoré predstavuje stanovisko väčšiny 
členov. V stanovisku sa uvedú rozdielne názory spolu s dôvodmi, na 
ktorých sa zakladajú. Toto stanovisko je sprístupnené verejnosti podľa 
článku 25 ods. 5 a 7. 

(2) Pediatrický výbor vypracuje svoj vlastný rokovací poriadok pre 
vykonávanie svojich úloh. Rokovací poriadok nadobudne účinnosť potom, 
ako získa kladné stanovisko riadiaceho výboru agentúry a následne od 
Komisie. 

(3) Na všetkých rokovaniach pediatrického výboru sa môžu 
zúčastňovať zástupcovia Komisie, výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho 
zástupcovia. 
 

Článok 6 

(1) Medzi úlohy pediatrického výboru patrí: 

a)  hodnotiť obsah každého výskumného pediatrického plánu pre liek, 
ktorý mu bol predložený v súlade s týmto nariadením a vypracovať k 
nemu stanovisko, 

b)  hodnotiť výnimky, odklady a vypracovať k nim stanoviská, 
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c)  na žiadosť výboru pre lieky na humánne použitie, príslušného orgánu 
alebo žiadateľa hodnotiť súlad medzi žiadosťou o povolenie na 
uvedenie na trh a príslušným schváleným výskumným pediatrickým 
plánom a vypracovať k nej stanovisko, 

d)  na žiadosť výboru pre lieky na humánne použitie alebo príslušného 
orgánu hodnotiť všetky údaje vytvorené v súlade so schváleným 
výskumným pediatrickým plánom a vypracovať stanovisko ku kvalite, 
bezpečnosti alebo účinnosti lieku určeného na použitie v detskej 
populácii, 

e)  poskytovať rady o obsahu a forme údajov, ktoré sa majú zozbierať pre 
prieskum uvedený v článku 42, 

f)  podporovať agentúru a poskytovať jej poradenstvo v súvislosti so 
zriaďovaním európskej siete uvedenej v článku 44, 

g)  poskytovať vedeckú pomoc pri vypracovávaní všetkých dokumentov, 
ktoré súvisia s plnením cieľov tohto nariadenia, 

h)  na žiadosť výkonného riaditeľa agentúry alebo Komisie poskytovať 
poradenstvo pri všetkých otázkach súvisiacich s liekmi na použitie v 
detskej populácii, 

i)  vytvoriť osobitný zoznam potrieb týkajúcich sa liekov na pediatrické 
použitie a pravidelne ho aktualizovať, ako je uvedené v článku 43, 

j)  poskytovať poradenstvo agentúre a Komisii pri oznamovaní opatrení 
dostupných na vykonávanie výskumu v oblasti liekov pre pediatrické 
použitie, 

k)  predkladať Komisii odporúčania v súvislosti so symbolom uvedeným v 
článku 32 ods. 2. 

(2) Pri výkone svojich úloh pediatrický výbor zváži, či navrhované 
štúdie predstavujú významný terapeutický prínos pre liečbu detskej 
populácie a/alebo napĺňajú jej terapeutické potreby. Pediatrický výbor 
zohľadní dostupné informácie vrátane akýchkoľvek stanovísk, rozhodnutí 
alebo rád poskytnutých príslušnými orgánmi tretích krajín. 
 

HLAVA II 
 

POŽIADAVKY NA VYDANIE POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH 
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KAPITOLA 1 

Všeobecné požiadavky na vydanie povolenia na uvedenie na trh 

Článok 7 

(1) Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh podľa článku 6 smernice 
2001/83/ES pre humánny liek, ktorý nie je v Spoločenstve povolený v čase 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa bude považovať za platnú, len 
ak bude obsahovať, okrem náležitostí a dokumentov uvedených v článku 8 
ods. 3 smernice 2001/83/ES, jednu z týchto náležitostí: 

a)  výsledky všetkých uskutočnených štúdií a podrobné informácie 
zhromaždené v súlade so schváleným výskumným pediatrickým 
plánom, 

b)  rozhodnutie agentúry, ktorým sa povoľuje výnimka pre konkrétny liek, 

c)  rozhodnutie agentúry, ktorým sa povoľuje výnimka pre triedu podľa 
článku 11, 

d)  rozhodnutie agentúry, ktorým sa povoľuje odklad. Na účely písmena 
a) musí byť rozhodnutie agentúry, ktorým sa schvaľuje príslušný 
výskumný pediatrický plán, priložené k žiadosti. 

(2) Dokumenty predložené podľa odseku 1 sa musia kumulatívne 
vzťahovať na všetky podskupiny detskej populácie. 

 

Článok 8 

V prípade povolených liekov, ktoré sú chránené buď dodatkovým 
ochranným osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 1768/92, alebo 
patentom, ktorý oprávňuje udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, 
sa článok 7 tohto nariadenia uplatňuje na žiadosti o povolenie nových 
indikácií vrátane pediatrických indikácií, nových liekových foriem a nových 
spôsobov podávania. Na účely prvého pododseku sa dokument uvedený v 
článku 7 ods. 1 vzťahuje na súčasné a na nové indikácie, liekové formy 
a spôsoby podávania. 
 

Článok 9 

Články 7 a 8 sa neuplatňujú na lieky povolené podľa článkov 10, 10a, 
13 až 16 alebo 16a až 16i smernice 2001/83/ES. 
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Článok 10 

Po porade s členskými štátmi, agentúrou a inými zainteresovanými 
stranami navrhne Komisia podrobné opatrenia týkajúce sa formy a obsahu, 
ktoré sa musia dodržať pri žiadosti o schválenie alebo zmenu výskumného 
pediatrického plánu a pri žiadosti o výnimky alebo odklady, aby sa 
považovali za platné, a tiež navrhne spôsoby uskutočňovania overenia 
súladu uvedeného v článkoch 23 a 28 ods. 3. 

 

KAPITOLA 2 

Výnimky 

Článok 11 

(1) Poskytnutie informácií uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) nie 
je povinné pre konkrétne lieky alebo triedy liekov, ak existujú dôkazy o tom, 
že: 

a)  konkrétny liek alebo trieda liekov nebudú pravdepodobne účinné 
alebo bezpečné pre časť alebo celú detskú populáciu, 

b)  ochorenie alebo stav, pre ktorý je konkrétny liek alebo trieda určená, 
sa vyskytuje len v dospelých populáciách, 

c)  špecifický liek nepredstavuje významný terapeutický prínos k 
existujúcim spôsobom liečby detských pacientov. 

(2) Výnimka ustanovená v odseku 1 sa môže udeliť s ohľadom na 
jednu alebo viaceré konkrétne podskupiny detskej populácie, alebo na 
jednu alebo viacero konkrétnych liečebných indikácií alebo s ohľadom na 
ich kombináciu. 
 

Článok 12 

Pediatrický výbor môže na základe dôvodov ustanovených v článku 
11 ods. 1 z vlastného podnetu vydať stanovisko, ktorého dôsledkom je 
udelenie výnimky pre konkrétny liek alebo triedu podľa článku 11 ods. 1. 
Hneď ako pediatrický výbor prijme stanovisko, uplatňuje sa postup 
ustanovený v článku 25. V prípade výnimky pre triedu sa uplatňujú len 
odseky 6 a 7 článku 25. 
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Článok 13 

(1) Žiadateľ môže na základe dôvodov ustanovených v článku 11 
ods. 1 požiadať agentúru o výnimku pre konkrétny liek. 

(2) Pediatrický výbor po prijatí žiadosti vymenuje spravodajcu a do 
60 dní prijme stanovisko o tom, či by sa mala udeliť výnimka pre konkrétny 
liek alebo nie. Počas tejto 60-dňovej lehoty môže buď žiadateľ alebo 
pediatrický výbor požiadať o stretnutie. Pediatrický výbor môže kedykoľvek 
požiadať žiadateľa o doplnenie predložených náležitostí a dokladov. Ak 
pediatrický výbor túto možnosť využije, 60-dňová lehota sa pozastaví až do 
poskytnutia požadovaných doplňujúcich informácií. 

(3) Hneď ako pediatrický výbor prijme stanovisko, uplatňuje sa 
postup uvedený v článku 25. 

 

Článok 14 

(1) Agentúra vedie zoznam všetkých výnimiek. Tento zoznam sa 
pravidelne aktualizuje (aspoň každý rok) a sprístupňuje verejnosti. 

(2) Pediatrický výbor môže kedykoľvek prijať stanovisko, ktorým 
odôvodní preskúmanie povolenej výnimky. V prípade zmeny, ktorá má 
vplyv na výnimku pre konkrétny liek, sa uplatňuje postup ustanovený v 
článku 25. V prípade zmeny, ktorá má vplyv na výnimku pre triedu, sa 
uplatňujú odseky 6 a 7 článku 25. 

(3) Ak sa odvolá výnimka pre konkrétny liek alebo výnimka pre 
triedu, požiadavka ustanovená v článkoch 7 a 8 sa neuplatňuje počas 36 
mesiacov od dátumu vyňatia výnimky zo zoznamu výnimiek. 
 

KAPITOLA 3 

Výskumný pediatrický plán 
 

Oddiel 1 

Ž i a d o s ť  o  s c h v á l e n i e  

Článok 15 

(1) V prípade úmyslu podať žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie 
na trh v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) alebo d), článkom 8 a článkom 
30 sa vypracuje výskumný pediatrický plán, ktorý sa predloží agentúre so 
žiadosťou o schválenie. 
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(2) Vo výskumnom pediatrickom pláne sa uvedie harmonogram a 
opatrenia navrhované na hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti lieku 
vo všetkých podskupinách detskej populácie, ktorých sa to týka. Opíšu sa aj 
všetky opatrenia, ktoré sa musia prijať pre prispôsobenie zloženia lieku, na 
jeho prijateľnejšie, ľahšie, bezpečnejšie a účinnejšie použitie pre rôzne 
podskupiny detskej populácie. 

 

Článok 16 

(1) V prípade žiadostí o povolenie na uvedenie na trh uvedených v 
článkoch 7 a 8 alebo žiadostí o udelenie výnimky uvedených v článkoch 11 
a 12 sa výskumný pediatrický plán alebo žiadosť o udelenie výnimky 
predkladajú spolu so žiadosťou o schválenie, okrem riadne odôvodnených 
prípadov, najneskôr po ukončení farmakokinetických štúdií na dospelých 
ľuďoch podrobne uvedených v oddiele 5.2.3 časti I prílohy I k smernici 
2001/83/ES, aby sa zabezpečilo, že stanovisko k používaniu dotknutého 
lieku v detskej populácii sa môže dať v čase hodnotenia žiadosti o 
povolenie na uvedenie na trh alebo inej príslušnej žiadosti. 

(2) Do 30 dní od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 1 a v článku 15 
ods. 1 agentúra overí platnosť žiadosti a pripraví súhrnnú správu pre 
pediatrický výbor. 

(3) Agentúra môže kedykoľvek požiadať žiadateľa o predloženie 
doplňujúcich náležitostí a dokumentov. V takom prípade sa 30-dňová lehota 
pozastaví až do poskytnutia požadovaných doplňujúcich informácií. 
 

Článok 17 

(1) Po prijatí navrhovaného výskumného pediatrického plánu, ktorý 
je platný v súlade s ustanoveniami článku 15 ods. 2, pediatrický výbor 
vymenuje spravodajcu a do 60 dní prijme stanovisko, či navrhované štúdie 
zabezpečia potrebné údaje na určenie podmienok, za ktorých možno liek 
používať na liečbu detskej populácie alebo jej podskupín, a či očakávané 
priaznivé liečebné účinky potvrdzujú navrhované štúdie. Výbor pri prijímaní 
stanoviska zváži, či sú opatrenia navrhované na prispôsobenie zloženia 
lieku pre rôzne podskupiny detskej populácie primerané. V tej istej lehote 
môže žiadateľ alebo pediatrický výbor požiadať o stretnutie. 

(2) V rámci 60-dňovej lehoty uvedenej v odseku 1 môže pediatrický 
výbor požiadať žiadateľa, aby navrhol zmeny plánu, pričom v tomto prípade 
sa lehota na prijatie konečného stanoviska uvedená v odseku 1 predĺži 
najviac o 60 dní. V takých prípadoch môže žiadateľ alebo pediatrický výbor 
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v rámci tejto lehoty požiadať o ďalšie stretnutie. Lehota sa pozastaví až do 
poskytnutia požadovaných doplňujúcich informácií. 

 

Článok 18 

Hneď ako pediatrický výbor prijme stanovisko, či už kladné alebo 
záporné, uplatní sa postup ustanovený v článku 25. 

 

Článok 19 

Ak pediatrický výbor po zohľadnení výskumného pediatrického plánu 
príde k záveru, že sa na dotknutý liek uplatňuje článok 11 ods. 1 písm. a), 
b) alebo c), prijme záporné stanovisko podľa článku 17 ods. 1. V takýchto 
prípadoch pediatrický výbor prijme stanovisko v prospech výnimky podľa 
článku 12, na základe ktorého sa uplatní postup uvedený v článku 25. 

 

Oddiel 2 

O d k l a d y  

Článok 20 

(1) Súčasne s predložením výskumného pediatrického plánu podľa 
článku 16 ods. 1 možno podať žiadosť o odklad začatia alebo ukončenia 
niektorých alebo všetkých opatrení ustanovených v tomto pláne. Takýto 
odklad musí byť opodstatnený z vedeckých alebo technických dôvodov, 
alebo z dôvodov súvisiacich s verejným zdravím. V každom prípade sa 
odklad povolí, ak je to vhodné uskutočniť štúdie na dospelých pred začatím 
štúdií na detskej populácii alebo vtedy, ak štúdie na detskej populácii budú 
trvať dlhšie ako štúdie na dospelých. 

(2) Na základe skúseností získaných pri vykonávaní tohto článku 
môže Komisia prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou 
stanoveným v článku 51 ods. 2 ustanovenia, ktorých cieľom je zmeniť a 
doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia na účely vymedzenia dôvodov 
na udelenie odkladu.; 

 

Článok 21 

(1) Súčasne s prijatím kladného stanoviska podľa článku 17 ods. 1 a 
ak sú splnené podmienky uvedené v článku 20, pediatrický výbor prijme z 
vlastného podnetu alebo na základe žiadosti podanej žiadateľom podľa 
článku 20 stanovisko v prospech odkladu začatia alebo ukončenia 
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niektorých alebo všetkých opatrení vo výskumnom pediatrickom pláne. V 
stanovisku v prospech odkladu sa vymedzia termíny na začatie alebo 
ukončenie príslušných opatrení. 

(2) Hneď ako pediatrický výbor prijme stanovisko v prospech 
odkladu, ako je to uvedené v odseku 1, uplatní sa postup uvedený v článku 
25. 

 

Oddiel 3 

Z m e n y  v ý s k u m n é h o  p e d i a t r i c k é h o  p l á n u  

Článok 22 

Ak po rozhodnutí, ktorým sa schválil výskumný pediatrický plán, 
narazí žiadateľ na ťažkosti pri jeho vykonávaní, kvôli ktorým nie je možné 
plán vykonať alebo kvôli ktorým sa stane neaktuálnym, môže žiadateľ 
pediatrickému výboru navrhnúť zmeny alebo požiadať o odklad alebo 
výnimku na základe podrobného odôvodnenia. Pediatrický výbor tieto 
zmeny alebo žiadosť o odklad alebo výnimku preskúma do 60 dní a prijme 
stanovisko, v ktorom navrhne prijatie alebo zamietnutie týchto zmien. Hneď 
ako pediatrický výbor prijme stanovisko, či už kladné alebo záporné, uplatní 
sa postup uvedený v článku 25. 
 

Oddiel 4 

S ú l a d  s  v ýs k u m n ým  p e d i a t r i c k ým  p l á n o m  

Článok 23 

(1) Príslušný orgán zodpovedný za vydanie povolenia na uvedenie 
na trh overí, či žiadosť o povolenie na uvedenie na trh alebo žiadosť o 
zmenu spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 7 a 8 a či je žiadosť 
predložená podľa článku 30 v súlade so schváleným pediatrickým plánom. 
Ak sa žiadosť predkladá v súlade s postupom stanoveným v článkoch 27 až 
39 smernice 2001/83/ES, súlad overuje, a prípadne v súlade s odsekom 2 
písm. b) a c) tohto článku žiada o stanovisko pediatrického výboru daný 
členský štát. 

(2) Pediatrický výbor môže poskytnúť stanovisko k tomu, či sú štúdie 
uskutočnené žiadateľom v súlade s výskumným pediatrickým plánom. O 
toto stanovisko môže požiadať:  
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a)  žiadateľ pred predložením žiadosti o povolenie na uvedenie na trh 
alebo v žiadosti o zmenu, ako je to uvedené v článkoch 7, 8 a 30, 

b)  agentúra alebo príslušný vnútroštátny orgán pri potvrdení platnosti 
žiadosti uvedenej v písm. a), ktorá nezahŕňa stanovisko týkajúce sa 
súladu, ktoré bolo prijaté po predložení žiadosti podľa písm. a), 

c)  výbor pre lieky na humánne použitie alebo príslušný národný orgán pri 
hodnotení žiadosti uvedenej v písm. a), ak sa vyskytnú pochybnosti o 
súlade a ešte nebolo poskytnuté stanovisko po predložení žiadosti 
podľa písmen a) alebo b). V prípade písmena a) nesmie žiadateľ 
predložiť svoju žiadosť, pokiaľ pediatrický výbor neprijme stanovisko, 
kópia ktorého sa ku žiadosti priloží. 

(3) Ak je pediatrický výbor požiadaný o poskytnutie stanoviska podľa 
odseku 2, urobí tak do 60 dní od prijatia žiadosti. Členské štáty takéto 
stanovisko zohľadnia. 

 

Článok 24 

Ak pri vedeckom hodnotení platnej žiadosti o povolenie na uvedenie 
na trh príde príslušný orgán k záveru, že štúdie nie sú v súlade so 
schváleným výskumným pediatrickým plánom, liek nebude mať nárok na 
odmeny a stimuly ustanovené v článkoch 36, 37 a 38. 

 

KAPITOLA 4 

Postup 

Článok 25 

(1) Agentúra odošle žiadateľovi stanovisko pediatrického výboru do 
desiatich dní od jeho prijatia. 

(2) Do 30 dní od prijatia stanoviska pediatrického výboru môže 
žiadateľ predložiť agentúre písomnú žiadosť, v ktorej uvedie podrobné 
dôvody na opätovné preskúmanie stanoviska. 

(3) Do 30 dní od prijatia žiadosti o opätovné preskúmanie podľa 
odseku 2 vydá pediatrický výbor po vymenovaní nového spravodajcu nové 
stanovisko, ktorým sa potvrdí alebo opraví svoje predchádzajúce 
stanovisko. Spravodajca môže vypočuť priamo žiadateľa. Žiadateľ sám tiež 
môže navrhnúť aby bol vypočutý. Spravodajca bezodkladne písomne 
informuje pediatrický výbor o podrobnostiach kontaktu so žiadateľom. Toto 
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stanovisko je byť riadne odôvodnené a dôvody záveru, ku ktorému sa 
dospelo, sa priložia k novému stanovisku, ktoré sa stáva konečným. 

(4) Ak v rámci 30-dňovej lehoty uvedenej v odseku 2 žiadateľ 
nepožiada o opätovné preskúmanie, stáva sa stanovisko pediatrického 
výboru konečným.  

(5) Agentúra prijme rozhodnutie do 10 dní od prijatia konečného 
stanoviska pediatrického výboru. Toto rozhodnutie sa písomne oznámi 
žiadateľovi a v prílohe sa uvedie konečné stanovisko pediatrického výboru. 

(6) V prípade výnimky pre triedu podľa článku 12 prijme agentúra 
rozhodnutie do desiatich dní od prijatia stanoviska pediatrického výboru, 
ako je uvedené v článku 13 ods. 3. K tomuto rozhodnutiu sa pripojí 
stanovisko pediatrického výboru. 

(7) Rozhodnutia agentúry sa uverejnia po vymazaní všetkých 
informácií, ktoré majú povahu obchodného tajomstva. 

 

KAPITOLA 5 

Rôzne ustanovenia 

Článok 26 

Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyvíja liek na pediatrické 
použitie, môže pred predložením výskumného pediatrického plánu a počas 
jeho vykonávania požiadať agentúru o radu týkajúcu sa formy a 
uskutočňovania rôznych testov a štúdií potrebných na preukázanie kvality, 
bezpečnosti a účinnosti lieku v detskej populácii v súlade s článkom 57 ods. 
1 písm. n) nariadenia (ES) č. 726/2004. Okrem toho môže táto právnická 
alebo fyzická osoba požiadať o radu týkajúcu sa formy a uskutočňovania 
farmakobdelosti a systémov riadenia rizík, ako je to uvedené v článku 34. 
Podľa ustanovení tohto článku poskytuje agentúra poradenstvo bezplatne. 
 

HLAVA I II 
 

POSTUPY PRI VYDÁVANÍ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH 
 

Článok 27 
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Pokiaľ nie je v tejto hlave ustanovené inak, postupy pri vydávaní 
povolenia na uvedenie na trh, ktoré upravuje táto hlava, sa riadia 
ustanoveniami nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo smernice 2001/83/ES. 
 

KAPITOLA 1 

Postupy pri vydávaní povolenia na uvedenie na trh pri žiadostiach, 
ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článkov 7 a 8 

Článok 28 

(1) Žiadosti možno predkladať v súlade s postupom ustanoveným v 
článkoch 5 až 15 nariadenia (ES) č. 726/2004 pre povolenie na uvedenie na 
trh uvedené v článku 7 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré zahŕňa jednu alebo 
viacero pediatrických indikácií na základe štúdií uskutočnených v súlade so 
schváleným výskumným pediatrickým plánom. V prípade vydania povolenia 
sa musia výsledky všetkých týchto štúdií uvádzať v súhrne 
charakteristických vlastností lieku a prípadne i v písomnej informácii pre 
používateľov lieku, za predpokladu, že príslušný orgán pokladá informácie o 
tom, či uvedené pediatrické indikácie príslušný orgán schválil alebo nie, za 
užitočné pre pacientov. 

(2) V prípade vydania alebo zmeny povolenia na uvedenie na trh sa 
všetky výnimky alebo odklady, ktoré boli udelené podľa tohto nariadenia, 
zaznačia do súhrnu charakteristických vlastností o lieku a prípadne sa 
uvedú aj v písomnej informácii pre používateľov dotknutého lieku. 

(3) Ak je žiadosť v súlade so všetkými opatreniami obsiahnutými v 
schválenom dokončenom výskumnom pediatrickom pláne a ak súhrn 
charakteristických vlastností lieku odzrkadľuje výsledky štúdií 
uskutočnených v súlade s týmto schváleným výskumným pediatrickým 
plánom, príslušný orgán uvedie v povolení na uvedenie na trh vyhlásenie, 
že žiadosť je v súlade so schváleným dokončeným výskumným 
pediatrickým plánom. Na účely uplatňovania článku 45 ods. 3 sa v tomto 
vyhlásenie uvádza, či sa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ukončili 
významné štúdie obsiahnuté v schválenom výskumnom pediatrickom pláne. 

 

Článok 29 

V prípade liekov povolených podľa smernice 2001/83/ES možno v 
súlade s postupom ustanoveným v článkoch 32, 33 a 34 smernice 
2001/83/ES predložiť žiadosť o povolenie novej indikácie vrátane rozšírenia 
povolenia na použitie v detskej populácii, novej liekovej formy alebo nového 
spôsobu podávania, ako je to uvedené v článku 8 tohto nariadenia. Táto 
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žiadosť musí spĺňať požiadavku ustanovenú v článku 7 ods. 1 písm. a). 
Postup sa obmedzí na hodnotenie konkrétnych častí súhrnu 
charakteristických vlastností lieku, ktoré sa majú meniť. 

 

KAPITOLA 2 

Povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické použitie 

Článok 30 

(1) Podanie žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku na 
pediatrické použitie v žiadnom prípade nevylučuje právo požiadať o 
povolenie na uvedenie na trh pre iné indikácie.  

(2) K žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické 
použitie sa priložia náležitosti a dokumenty potrebné na stanovenie kvality, 
bezpečnosti a účinnosti pre detskú populáciu vrátane všetkých špecifických 
údajov potrebných na podporu primeranej sily, liekovej formy alebo 
spôsobu podávania lieku v súlade so schváleným výskumným pediatrickým 
plánom. K žiadosti sa pripojí aj rozhodnutie agentúry, ktorým sa schvaľuje 
príslušný výskumný pediatrický plán. 

(3) V prípade, že liek je alebo bol povolený v členskom štáte alebo v 
Spoločenstve, môže sa v prípade potreby v súlade s článkom 14 ods. 11 
nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo článkom 10 smernice 2001/83/ES 
odkazovať v žiadosti o povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické 
použitie na údaje v spisovej dokumentácii o tomto lieku.  

(4) Liek, ktorý získal povolenie na uvedenie na trh lieku na 
pediatrické použitie, si môže ponechať názov akéhokoľvek lieku, ktorý 
obsahuje to isté liečivo, a pre ktorý získal ten istý držiteľ povolenie na 
použitie pre dospelých. 

 

Článok 31 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
726/2004, možno podať žiadosť o povolenie na uvedenie na trh lieku na 
pediatrické použitie v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 5 až 15 
nariadenia (ES) č. 726/2004. 

 

KAPITOLA 3 

Identifikácia 
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Článok 32 

(1) Ak liek získa povolenie na uvedenie na trh pre pediatrickú 
indikáciu, na označení sa uvedie symbol dohodnutý podľa odseku 2. 
Písomná informácia pre používateľov lieku obsahuje vysvetlenie významu 
symbolu. 

(2) Komisia na odporúčanie pediatrického výboru vyberie symbol do 
26. januára 2008. Komisia symbol zverejní.  

(3) Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú aj na lieky povolené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a na lieky povolené po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ale pred uverejnením symbolu, ak 
sú povolené pre pediatrické indikácie. V takomto prípade sa symbol a 
vysvetlenie uvedené v odseku 1 uvedie na označení prípadne v písomnej 
informácii pre používateľov daného lieku najneskôr do dvoch rokov po 
zverejnení symbolu. 

 

HLAVA IV 
 

POŽIADAVKY PO VYDANÍ POVOLENIA 
 

Článok 33  

Ak sa po dokončení schváleného výskumného pediatrického plánu 
lieky povolia pre pediatrickú indikáciu a tieto lieky už boli uvedené na trh na 
iné indikácie, musí držiteľ povolenia na uvedenie na trh do dvoch rokov odo 
dňa, keď získal povolenie na pediatrickú indikáciu, uviesť liek na trh, pričom 
zohľadnení pediatrickú indikáciu. V registri, ktorý koordinuje agentúra a 
ktorý je prístupný verejnosti, sa tieto termíny uvádzajú. 

 

Článok 34 

(1) Žiadateľ podrobne uvedie opatrenia na zabezpečenie účinnosti a 
opatrenia proti možným nepriaznivým reakciám pri používaní lieku na 
pediatrické použitie, a to v týchto prípadoch: 

a)  v žiadostiach o povolenie na uvedenie na trh, ktoré zahŕňa pediatrickú 
indikáciu, 

b)  v žiadostiach, ktoré zahrnú pediatrickú indikáciu do existujúceho 
povolenia na uvedenie na trh, 
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c)  v žiadostiach o povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické 
použitie. 

(2) Vo zvlášť citlivých prípadoch príslušný orgán podmieni vydanie 
povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo 
uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na 
preskúmanie. Systém riadenia rizík obsahuje súhrn činností 
farmakobdelosti a zásahov určených na identifikáciu, charakteristiku rizík 
a na ich predchádzanie alebo ich minimalizáciu vo vzťahu k liekom vrátane 
hodnotenia účinnosti týchto zásahov. Hodnotenie účinnosti každého 
systému riadenia rizík a výsledkov všetkých uskutočnených štúdií sa 
zahrnie do pravidelných správ o bezpečnosti uvedených v článku 104 ods. 
6 smernice 2001/83/ES a článku 24 ods. 3 nariadenia (ES) č. 726/2004. 
Okrem toho môže príslušný orgán žiadať o predloženie ďalších správ, ktoré 
budú hodnotiť účinnosť každého systému na minimalizáciu rizík a výsledky 
všetkých takýchto uskutočnených štúdií.  

(3) Na povolenia na uvedenie na trh liekov, ktoré majú aj pediatrickú 
indikáciu, sa okrem odsekov 1 a 2 uplatňujú aj ustanovenia o 
farmakobdelosti stanovené v nariadení (ES) č. 726/2004 a v smernici 
2001/83/ES. 

(4) V prípade odkladu predloží držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
agentúre výročnú správu, v ktorej opíše dosiahnutý pokrok v pediatrických 
štúdiách v súlade s rozhodnutím agentúry, ktorým sa schvaľuje výskumný 
pediatrický plán a udeľuje odklad. Ak agentúra zistí, že držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh nesplnil jej rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje výskumný 
pediatrický plán a udeľuje odklad, informuje o tom príslušný orgán.  

(5) Agentúra vypracuje usmernenia týkajúce sa uplatňovania tohto 
článku. 

 

Článok 35 

Ak je liek povolený pre pediatrickú indikáciu a držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh požíval výhody alebo stimuly podľa článkov 36, 37 alebo 38 
a tieto ochranné obdobia uplynuli a ak má držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh v úmysle prestať dodávanie lieku na trh, uskutoční prevod tohto ktorá 
vyhlási svoj zámer pokračovať v dodávaní daného lieku na trh, použiť 
farmaceutickú, predklinickú a klinickú dokumentáciu obsiahnutú v spisovej 
dokumentácii o lieku na základe článku 10c smernice 2001/83/ES. Držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh informuje agentúru o svojom zámere prerušiť 
dodávanie lieku na trh aspoň šesť mesiacov vopred. Agentúra túto 
skutočnosť uverejní. 
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HLAVA V 
 

ODMENY A STIMULY 
 

Článok 36 

(1) V prípade, že žiadosť podľa článkov 7 alebo 8 obsahuje výsledky 
všetkých štúdií uskutočnených v súlade so schváleným výskumným 
pediatrickým plánom, má držiteľ patentu alebo dodatkového ochranného 
osvedčenia nárok na šesťmesačné predĺženie doby platnosti uvedenej v 
článku 13 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 1768/92. Prvý pododsek sa uplatní 
aj v prípade, že dokončenie schváleného výskumného pediatrického plánu 
nevyústi do povolenia pediatrickej indikácie, ale výsledky uskutočnených 
štúdií sa odzrkadľujú v súhrne charakteristických vlastností lieku prípadne v 
písomnej informácii pre používateľov príslušného lieku.  

(2) Zahrnutie vyhlásenia uvedeného v článku 28 ods. 3 do povolenia 
na uvedenie na trh sa využije na účely uplatnenia odseku 1 tohto článku. 

(3) Ak sa použije postup ustanovený v smernici 2001/83/ES, 
šesťmesačné predĺženie doby uvedenej v odseku 1 sa udelí len v prípade, 
ak je liek povolený vo všetkých členských štátoch. 

(4) Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, ktoré sú chránené 
dodatkovým ochranným osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 1768/92 
alebo patentom, ktorý oprávňuje na udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené ako lieky určené na ojedinelé 
ochorenia podľa nariadenia (ES) č. 141/2000. 

(5) V prípade žiadosti podľa článku 8, ktorá vedie k povoleniu novej 
pediatrickej indikácie, sa odseky 1, 2, a 3 neuplatňujú, ak žiadateľ žiada a 
dostane predĺženie obdobia ochrany uvedenia na trh pre daný liek o jeden 
rok na základe toho, že táto nová pediatrická indikácia je významným 
klinickým prínosom v porovnaní s exitujúcimi liečebnými postupmi v súlade 
s článkom 14 ods. 11 nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo štvrtým 
pododsekom článku 10 ods. 1 smernice 2001/83/ES.  

 

Článok 37 

Ak sa žiadosť o povolenie na uvedenie na trh predloží v súvislosti s 
liekom označeným ako liek na ojedinelé ochorenia podľa nariadenia (ES) č. 
141/2000 a ak táto žiadosť obsahuje výsledky všetkých štúdií 
uskutočnených v súlade so schváleným výskumným pediatrickým plánom a 
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vyhlásenie uvedené v článku 28 ods. 3 tohto nariadenia sa následne uvedie 
v udelenom povolení na uvedenie na trh, desaťročné obdobie uvedené v 
článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 141/2000 sa predĺži na dvanásť rokov. 
Prvý odsek sa uplatňuje aj vtedy, ak dokončenie schváleného výskumného 
pediatrického plánu nevyústi do povolenia pediatrickej indikácie, ale 
výsledky uskutočnených štúdií sa odzrkadľujú v súhrne vlastností lieku a 
prípadne i v písomnej informácii pre používateľov príslušného lieku. 
 

Článok 38 

(1) Ak sa povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické použitie 
udelí v súlade s článkami 5 až 15 nariadenia (ES) č. 726/2004, uplatňujú sa 
obdobia ochrany údajov a obdobia ochrany uvedenia na trh uvedené v 
článku 14 ods. 11 tohto nariadenia. 

(2) Ak sa povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické použitie 
udelí v súlade s postupmi ustanovenými v smernici 2001/83/ES, uplatňujú 
sa obdobia ochrany údajov a obdobia ochrany uvedenia na trh uvedené v 
článku 10 ods. 1 tejto smernice. 
 

Článok 39 

(1) Okrem odmien a stimulov ustanovených v článkoch 36, 37 a 38 
môžu mať lieky na pediatrické použitie nárok aj na stimuly poskytované 
Spoločenstvom alebo členskými štátmi na podporu výskumu, vývoja a 
dostupnosti liekov na pediatrické použitie. 

(2) Do 26. januára 2008 oznámia členské štáty Komisii podrobné 
informácie týkajúce sa všetkých opatrení, ktoré prijali na podporu výskumu, 
vývoja a dostupnosti liekov na pediatrické použitie. Tieto informácie sa na 
požiadanie Komisie pravidelne aktualizujú. 

(3) Do 26. januára 2008 Komisia sprístupní verejnosti podrobný 
zoznam všetkých odmien a stimulov, ktoré poskytuje Spoločenstvo a 
členské štáty na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti liekov na 
pediatrické použitie. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje a aktualizácie 
sa tiež sprístupnenia verejnosti. 
 

Článok 40 

(1) V rozpočte Spoločenstva sa stanovia finančné prostriedky na 
výskum liekov pre detskú populáciu s cieľom poskytnúť podporu štúdiám 
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súvisiacim s liekmi alebo liečivami, ktoré nie sú chránené patentom alebo 
dodatkovým ochranným osvedčením.  

(2) Financovanie zo strany Spoločenstva uvedené v odseku 1 sa 
poskytuje prostredníctvom rámcových programov Spoločenstva v oblasti 
výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností alebo 
prostredníctvom akýchkoľvek iných iniciatív Spoločenstva na financovanie 
výskumu. 

 

HLAVA VI 
 

KOMUNIKÁCIA A KOORDINÁCIA 
 

Článok 41 

(1) Európska databáza vytvorená podľa článku 11 smernice 2001/20/ 
ES by mala okrem klinických skúšok uvedených v článkoch 1 a 2 uvedenej 
smernice obsahovať klinické skúšky uskutočnené v tretích krajinách, ktoré 
sú uvedené v schválenom výskumnom pediatrickom pláne. V prípade 
takýchto klinických skúšok uskutočnených v tretích krajinách adresát 
rozhodnutia agentúry o pediatrickom výskumnom pláne uvedie databáze 
podrobnosti uvedené v článku 11 uvedenej smernice. Odchylne od 
ustanovení článku 11 smernice 2001/20/ES agentúra uverejní časť 
informácie o pediatrických klinických skúškach, ktoré sú uvedené v 
európskej databáze. 

(2) Agentúra uverejní podrobnosti o výsledkoch všetkých skúšok 
uvedených v odseku 1 a akýchkoľvek iných skúšok predčasne ukončených 
alebo neukončených, ktoré sa predložili príslušným orgánom v súlade s 
článkami 45 a 46. Tieto výsledky agentúre bezodkladne predloží garant 
klinickej skúšky, držiteľ rozhodnutia agentúry o výskumnom pediatrickom 
pláne prípadne držiteľ povolenia na uvedenie na trh. 

(3) Komisia po porade s agentúrou, členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami vypracuje usmernenia o povahe informácií 
uvedených v odseku 1, ktoré sa majú vložiť do európskej databázy 
vytvorenej podľa článku 11 smernice 2001/20/ES, o tom, ktoré informácie 
sa majú sprístupniť verejnosti pri uplatňovaní odseku 1, o tom, ako sa majú 
predkladať a zverejňovať výsledky klinických skúšok pri uplatňovaní odseku 
2 a o zodpovednosti a úlohách agentúry v tomto ohľade. 
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Článok 42 

Členské štáty zhromaždia dostupné údaje o všetkých existujúcich 
použitiach liekov v detskej populácii a poskytnú tieto údaje agentúre do 26. 
januára 2009. Pediatrický výbor vypracuje usmernenia týkajúce sa obsahu 
a formy údajov, ktoré sa majú zhromaždiť, do 26. októbra 2007. 
 

Článok 43 

(1) Pediatrický výbor na základe informácií uvedených v článku 42 a 
po porade s Komisiou, členskými štátmi a zainteresovanými stranami 
vytvorí zoznam liečebných potrieb, najmä na účely určenia priorít výskumu. 
Agentúra uverejní tento zoznam najskôr 26. januára 2009 a najneskôr 26. 
januára 2010 a pravidelne ho aktualizuje. 

(2) Pri tvorbe zoznamu liečebných potrieb sa zohľadní frekvencia 
ochorení v detskej populácii, závažnosť ochorení, ktoré je potrebné liečiť, 
dostupnosť a vhodnosť alternatívnej liečby pre ochorenia v detskej populácii 
vrátane účinnosti a nepriaznivých účinkov tejto liečby a všetkých 
ojedinelých otázok súvisiacich s bezpečnosťou v pediatrii a zohľadnia sa 
všetky údaje vyplývajúce zo štúdií, ktoré sa uskutočnili v tretích krajinách. 
 

Článok 44 

(1) Agentúra s vedeckou podporou pediatrického výboru vytvorí z 
existujúcich národných a európskych sietí, výskumných pracovníkov a 
stredísk so špecifickou odbornosťou v uskutočňovaní štúdií na detskej 
populácii európsku sieť. 

(2) Cieľmi európskej siete je okrem iného koordinácia štúdií 
súvisiacich s liekmi na pediatrické použitie, budovanie potrebných 
vedeckých a administratívnych kompetencií na európskej úrovni 
a predchádzanie zbytočnej duplicite štúdií a testov na deťoch.  

(3) Do 26. januára 2008 riadiaci výbor agentúry na návrh výkonného 
riaditeľa a po porade s Komisiou, členskými štátmi a zainteresovanými 
stranami prijme stratégiu vykonania spustenia a riadenia európskej siete. 
Táto sieť musí byť v prípade potreby zlučiteľná s posilňovaním základov 
Európskeho výskumného priestoru v kontexte rámcových programov 
Spoločenstva pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti. 
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Článok 45 

(1) Do 26. januára 2008 predloží držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
príslušnému orgánu na hodnotenie všetky pediatrické štúdie ukončené v 
súvislosti s liekmi povolenými v Spoločenstve ku dňu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Príslušný orgán môže aktualizovať súhrn 
charakteristických vlastností lieku a písomnú informácia pre používateľov 
lieku a môže príslušným spôsobom zmeniť povolenie na uvedenie na trh. 
Príslušné orgány si vymieňajú informácie, ktoré sa týkajú predložených 
štúdií a prípadne ich vplyvu na akékoľvek dotknuté povolenie na uvedenie 
na trh. Agentúra koordinuje výmenu informácií. 

(2) Pediatrický výbor pri hodnotení žiadostí o výskumné pediatrické 
plány, výnimky a odklady, a príslušné orgány pri hodnotení žiadostí 
podaných podľa článkov 7, 8 alebo 30 zohľadnia všetky existujúce 
pediatrické štúdie uvedené v odseku 1 a všetky pediatrické štúdie, ktoré sa 
začali pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a sú vhodné na to, 
aby sa začlenili do výskumného pediatrického plánu.  

(3) Bez toho, aby bol dotknutý predchádzajúci odsek sa odmeny a 
stimuly uvedené v článkoch 36, 37 a 38 udeľujú iba za predpokladu, že sa 
významné štúdie obsiahnuté v schválenom výskumnom pediatrickom pláne 
ukončia po nadobudnutí platnosti tohto nariadenia.  

(4) Komisia po konzultácii s agentúrou vypracuje usmernenia s 
cieľom stanoviť kritériá hodnotenia významu štúdií na účely uplatňovania 
odseku 3. 
 

Článok 46 

(1) Všetky ostatné štúdie uskutočňované držiteľom povolenia na 
uvedenie na trh, ktoré súvisia s použitím takéhoto lieku v detskej populácii, 
na ktorý sa vzťahuje povolenie na uvedenie na trh, či už sú uskutočnené v 
súlade so schváleným výskumným pediatrickým plánom alebo nie, sa 
predložia príslušnému orgánu do šiestich mesiacov od ukončenia 
príslušných štúdií. 

(2) Odsek 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh plánuje požiadať o povolenie na uvedenie pediatrickej 
indikácie na trh alebo nie.  

(3) Príslušný orgán môže podľa potreby aktualizovať súhrn 
charakteristických vlastností lieku a písomnú informáciu pre používateľov 
lieku a môže príslušným spôsobom zmeniť povolenie na uvedenie na trh. 
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(4) Príslušné orgány si vymieňajú informácie, ktoré sa týkajú 
predložených štúdií a prípadne ich vplyvu na akékoľvek dotknuté povolenie 
na uvedenie na trh. 

(5) Agentúra koordinuje výmenu informácií. 
 

HLAVA VII 

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

KAPITOLA 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Oddiel 1 

P o p l a t k y ,  f i n a n c o v a n i e  s p o l o č e n s t v o m ,  p o k u t y  a  
s p r á v y  

Článok 47 

(1) Ak sa žiadosť o povolenie na uvedenie na trh lieku na pediatrické 
použitie predloží v súlade s postupom ustanoveným v nariadení (ES) č. 
726/2004, výška znížených poplatkov za preskúmanie žiadosti a udržanie 
povolenia na uvedenie na trh sa určí v súlade s článkom 70 nariadenia (ES) 
č. 726/2004. 

(2) Uplatňuje sa nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 
o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre lieky (1).  

(3) Pediatrický výbor bezplatne hodnotí: 

a)  žiadosti o výnimku, 

b)  žiadosti o odklad, 

c)  výskumné pediatrické plány, 

d)  súlad so schváleným výskumným pediatrickým plánom. 
 

Článok 48 

Príspevok Spoločenstva ustanovený v článku 67 nariadenia (ES) č. 
726/2004 sa vzťahuje na prácu pediatrického výboru vrátane vedeckej 
podpory poskytovanej odborníkmi a prácu agentúry vrátane hodnotenia 
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výskumných pediatrických plánov, vedeckého poradenstva a na všetky 
výnimky z poplatkov, ktoré sú stanovené týmto nariadením, a podporuje 
činnosť agentúry podľa článkov 41 a 44 tohto nariadenia. 
 

Článok 49 

(1) Bez toho, aby bol dotknutý Protokol o výsadách a imunitách 
Európskych spoločenstiev, stanoví každý členský štát pokuty, ktoré sa 
uplatnia pri nedodržaní ustanovení tohto nariadenia alebo vykonávacích 
opatrení prijatých podľa neho v súvislosti s liekmi povolenými 
prostredníctvom postupov ustanovených smernicou 2001/83/ES, a prijme 
všetky opatrenia potrebné na ich vykonanie. Pokuty musia byť účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty informujú Komisiu o týchto 
ustanoveniach najneskôr do 26. októbra 2007. Čo najskôr oznámia všetky 
následné zmeny. 

(2) Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každom spore v 
súvislosti s nedodržaním tohto nariadenia.  

(3) Na žiadosť agentúry môže Komisia udeliť finančné pokuty za 
nedodržanie ustanovení tohto nariadenia alebo vykonávacích opatrení 
podľa neho prijatých v súvislosti s liekmi povolenými prostredníctvom 
postupu ustanoveného nariadením (ES) č. 726/2004. Opatrenia, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia týkajúce sa 
maximálnych výšok, ako aj podmienok a spôsobov výberu týchto pokút, sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 51 
ods. 2. 

(4) Komisia zverejní mená všetkých, ktorí porušujú ustanovenia tohto 
nariadenia alebo akékoľvek vykonávacie opatrenia prijaté podľa neho a 
výšky a dôvody udelenia finančných pokút. 
 

Článok 50 

(1) Na základe správy agentúry a aspoň raz ročne zverejní Komisia 
zoznam spoločností a liekov, ktoré získali nejakú odmenu alebo stimul 
podľa tohto nariadenia a spoločností, ktoré nesplnili niektoré povinnosti 
vyplývajúce z tohto nariadenia. Členské štáty poskytnú tieto informácie 
agentúre. 

(2) Do 26. januára 2013 predloží Komisia Európskemu parlamentu a 
Rade všeobecnú správu o získaných skúsenostiach, ktoré vyplynú z 
uplatňovania tohto nariadenia. Táto správa bude obsahovať najmä 



DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA 

 136

podrobný zoznam všetkých liekov povolených na pediatrické použitie od 
nadobudnutia jeho účinnosti. 

(3) Do 26. januára 2017 predloží Komisia Európskemu parlamentu a 
Rade správu o získaných skúsenostiach, ktoré vyplynú z uplatňovania 
článkov 36, 37 a 38. Správa bude obsahovať analýzu ekonomických 
vplyvov odmien a stimulov a analýzu predpokladaných dôsledkov tohto 
nariadenia na verejné zdravie s cieľom navrhnúť potrebné zmeny a 
doplnenia. 

(4) Za predpokladu, že je k dispozícii dostatok údajov na vykonanie 
rozsiahlych analýz, musia sa ustanovenia odseku 3 spĺňať zároveň s 
ustanoveniami odseku 2. 
 

Oddiel 2 

S t á l y  v ýb o r  

Článok 51 

(1) Komisii pomáha Stály výbor pre lieky na humánne použitie 
zriadený článkom 121 smernice 2001/83/ES, ďalej len „výbor“. 

(2) Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 
4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho 
článku 8. 

(3) Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 
 

KAPITOLA 2 

Zmeny a doplnenia 

Článok 52 

Nariadenie (EHS) č. 1768/92 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

(1) V článku 1 sa dopĺňa táto definícia: 

„e) ‚Žiadosť o predĺženie trvania’ je žiadosť o predĺženie trvania 
osvedčenia podľa článku 13 ods. 3 tohto nariadenia a článku 36 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o 
liekoch na pediatrické použitie (*).((*) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1.“) 

(2) V článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky: 
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„3. Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia sa môže podať pri 
podávaní žiadosti o osvedčenie alebo ak vybavovanie žiadosti o 
osvedčenie prebieha a sú splnené príslušné požiadavky článkov 8 
ods. 1 písm. d) prípadne 8 ods. 1a. 

4. Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia, ktoré už bolo udelené, sa 
podáva najneskôr dva roky pred koncom platnosti osvedčenia. 

5. Bez ohľadu na odsek 4, päť rokov po nadobudnutí účinnosti 
nariadenia (ES) č. 1901/2006, žiadosť o predĺženie trvania už 
udeleného osvedčenia je potrebné podať najneskôr šesť mesiacov 
pred uplynutím platnosti osvedčenia.“; 

(3) Článok 8 sa mení a dopĺňa takto: 

a)  v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno: 

„d) ak žiadosť o osvedčenie obsahuje žiadosť o predĺženie trvania: 

i) kópiu vyhlásenia, ktoré potvrdzuje súlad so schváleným výskumným 
pediatrickým plánom, ako je to uvedené v článku 36 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1901/2006; 

ii) v prípade potreby okrem kópie povolenia na uvedenie lieku na trh, 
ako je to uvedené v písm. b), aj doklad o tom, že liek má povolenie na 
uvedenie na trh vo všetkých ostatných členských štátoch, ako je to 
uvedené v článku 36 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1901/2006“; 

b)  dopĺňajú sa tieto odseky: 

 „1a. Ak vybavovanie žiadosti o osvedčenie prebieha, žiadosť o 
predĺženie trvania v súlade s článkom 7 ods. 3 obsahuje náležitosti 
uvedené v odseku 1 písm. d) a odkaz na už podanú žiadosť o 
osvedčenie. 

1b. Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia, ktoré už bolo udelené, 
obsahuje náležitosti uvedené v odseku 1 písm. d) a kópiu už 
udeleného osvedčenia.“; 

c)  odsek 2 sa nahrádza takto: 

„2. Členské štáty môžu stanoviť, že poplatok je splatný pri podaní 
žiadosti o osvedčenie a pri podaní žiadosti o predĺženie trvania 
osvedčenia.“. 

(4) Článok 9 sa mení a dopĺňa takto: 

a)  v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:  
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„Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia sa podáva príslušnému 
orgánu dotknutého členského štátu.“; 

b)  v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno: 

„f) prípadne poznámka, že žiadosť obsahuje aj žiadosť o predĺženie 
trvania osvedčenia.“; 

c)  dopĺňa sa tento odsek: 

„3. Odsek 2 sa uplatňuje na oznámenie žiadosti o predĺženie trvania 
udeleného osvedčenia alebo ak vybavovanie žiadosti o osvedčenie 
prebieha. Oznámenie okrem toho obsahuje poznámku o žiadosti o 
predĺženie trvania osvedčenia.“; 

5) V článku 10 sa dopĺňa tento odsek: 

„6. Odseky 1 až 4 sa primerane uplatňujú na žiadosti o predĺženie 
trvania.“; 

6) V článku 11 sa dopĺňa tento odsek: 

„3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú na oznámenie skutočnosti, že sa 
schválilo predĺženie trvania osvedčenia, alebo skutočnosti, že žiadosť o 
predĺženie bola zamietnutá.“; 

7) V článku 13 sa dopĺňa tento odsek: 

„3. Doby trvania ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa v prípade uplatnenia 
článku 36 nariadenia (ES) č. 1901/2006 predĺžia o šesť mesiacov. V tomto 
prípade sa môže doba trvania ustanovená v odseku 1 tohto článku predĺžiť 
len raz.“; 

8) Dopĺňa sa tento článok: 

„Článok 15a 

Zrušen ie pred ĺženia trvania 

1. Predĺženie trvania sa môže zrušiť, ak bolo schválené v rozpore s 
ustanoveniami článku 36 nariadenia (ES) č. 1901/2006.  

2. Žiadosť o zrušenie predĺženia trvania môže predložiť každá osoba 
orgánu, ktorý je podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za zrušenie 
príslušného základného patentu.“; 

9) Článok 16 sa mení a dopĺňa takto: 

a)  text článku 16 sa stáva odsekom 1 uvedeného článku; 
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b)  dopĺňa sa tento odsek: 

„2. Ak sa v súlade s článkom 15a zruší predĺženie trvania, orgán 
uvedený v článku 9 ods. 1 uverejní oznámenie o zrušení.“; 

10) Článok 17 sa nahrádza takto: 

„Článok 17 

Opravné  prostriedky 

Rozhodnutia orgánu uvedeného v článku 9 ods. 1 alebo orgánov 
vedených v článkoch 15 ods. 2 a 15a ods. 2 prijaté podľa tohto nariadenia 
podliehajú rovnakým opravným prostriedkom ako tie, ktoré sú ustanovené 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch vo  vzťahu k podobným 
rozhodnutiam vydaným ohľadom národných patentov.“. 

Článok 53 

V článku 11 smernice 2001/20/ES sa dopĺňa tento odsek:  

„4. Odchylne od odseku 1 agentúra zverejní časť informácie o 
pediatrických klinických skúškach, ktoré sú uvedené v európskej databáze v 
súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie (*). ((*) Ú. 
v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1.“) 

Článok 54 

V článku 6 smernice 2001/83/ES sa prvý pododsek odseku 1 
nahrádza takto: 

„1. Na trh členského štátu sa nesmie uviesť žiadny liek, pokiaľ preň 
príslušné orgány daného členského štátu nevydali povolenie v súlade s 
touto smernicou, alebo sa neudelilo povolenie v súlade s nariadením (ES) 
č. 726/2004, vykladaným v spojení s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické 
použitie (*). ((*) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 1.“ 

Článok 55 

Nariadenie (ES) č. 726/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto: 

(1) Článok 56 ods. 1 sa nahrádza takto: 

„1. Agentúra pozostáva z: 
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a)  výboru pre lieky na humánne použitie, ktorý je zodpovedný za 
prípravu stanovísk agentúry k akejkoľvek otázke, ktorá sa týka 
hodnotenia liekov na humánne použitie, 

b)  výboru pre lieky na veterinárne použitie, ktorý je zodpovedný za 
prípravu stanovísk agentúry k akejkoľvek otázke, ktorá sa týka 
hodnotenia liekov na veterinárne použitie, 

c)  výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia, 

d)  výboru pre rastlinné lieky, 

e)  pediatrického výboru, 

f)  sekretariátu, ktorý poskytuje technickú, vedeckú a administratívnu 
podporu pre výbory a zabezpečuje vhodnú koordináciu medzi nimi, 

g)  výkonného riaditeľa, ktorý vykonáva úlohy stanovené v článku 64, 

h)  riadiaceho výboru, ktorý vykonáva úlohy stanovené v článkoch 65, 66 
a 67.“ 

(2) V článku 57 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno: 

„t) prijímať rozhodnutia, ako je to uvedené v článku 7 ods. 1 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. 
decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie (*). ((*) Ú. v. EÚ L 378, 
27.12.2006, s. 1.“) 

(3) Dopĺňa sa tento článok: 

„Článok 73a 

Rozhodnutia prijaté agentúrou podľa nariadenia (ES) č. 1901/2006 
môžu predstavovať predmet súdneho konania pred Súdnym dvorom 
Európskych spoločenstiev za podmienok ustanovených v článku 230 
zmluvy.“. 

 

KAPITOLA 3 

Záverečné ustanovenia 

Článok 56 

Požiadavka ustanovená v článku 7 ods. 1 sa neuplatňuje na platné 
žiadosti, o ktorých nebolo v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
rozhodnuté. 
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Článok 57 

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

(2) Článok 7 sa uplatňuje od 26. júla 2008. Článok 8 sa uplatňuje od 
26. januára 2009. Články 30 a 31 sa uplatňujú od 26. júla 2007. Toto 
nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 

 

VYHLÁSENIE KOMISIE 

Vzhľadom na riziká karcinogénnych, mutagénnych a toxických látok 
pre reprodukciu Komisia požiada Výbor pre lieky na humánne použitie 
Európskej agentúry pre lieky, aby na základe článku 5 ods. 3 a článku 57 
ods. 1 písm. p) nariadenia (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa 
stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie 
a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a 
ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, vypracoval stanovisko k 
používaniu týchto kategórií látok ako pomocných látok v liekoch na 
humánne použitie. Komisia doručí stanovisko Výboru pre lieky na humánne 
použitie Európskemu parlamentu a Rade. Do šiestich mesiacov od zaujatia 
stanoviska Výboru pre lieky na humánne použitie bude Komisia informovať 
Európsky parlament a Radu o všetkých nevyhnutných opatreniach, ktoré 
má v úmysle uskutočniť v nadväznosti na uvedené stanovisko. 
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____________________  

(1) Ú. v. EÚ C 267, 27.10.2005, s. 1. 

(2) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ C 193 E, 
17.8.2006, s. 225), spoločná pozícia Rady z 10. marca 2006 (Ú. v. EÚ C 132 E, 
7.6.2006, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 1. júna 2006 (zatiaľ neuverejnená v 
úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 23. októbra 2006. 

(3) Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34. 

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, 
ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie 
a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa 
zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1). 

(5) Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená 
smernicou 2004/27/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 34). 

(6) Ú. v. ES L 182, 2.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o 
pristúpení z roku 2003. 

(7) Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1. 

(8) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 
2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11). 

(9) Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené 
nariadením (ES) č. 1905/2005 (Ú. v. EÚ L 304, 23.11.2005, s. 1). 
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Z Á K O N  č. 517/2007 Z. z. 

o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

z 19. októbra 2007 
 

Zmena: 495/2008 Z. z.  
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
 

Čl. I 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLAD NÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s 
vytvorením, právnou ochranou a uplatnením technického riešenia, ktoré je 
predmetom prihlášky úžitkového vzoru alebo úžitkového vzoru.  

 

§ 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Na účely tohto zákona sa rozumie  

a)  biologickým materiálom akýkoľvek materiál obsahujúci genetickú 
informáciu, ktorý je schopný samoreprodukcie alebo je 
reprodukovateľný v biologickom systéme,  

b)  v podstate biologickým spôsobom vytvárania rastlín alebo zvierat 
spôsob založený výlučne na prirodzených javoch, ako je kríženie 
alebo selekcia,  

c)  chemickou látkou chemický prvok alebo zlúčenina chemických prvkov 
vrátane akýchkoľvek prídavkov potrebných na udržanie jej stability a 
vrátane nečistôt vzniknutých počas výrobného procesu,  

d)  farmaceutickou látkou akákoľvek látka alebo zmes látok, o ktorej sa 
uvádza, že má liečebné alebo preventívne účinky vo vzťahu k 
ochoreniam ľudí alebo zvierat, ako i každá látka alebo zmes látok, 
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ktorá môže byť podaná človeku alebo zvieraťu na účely stanovenia 
diagnózy, alebo obnovenia, zlepšenia alebo úpravy fyziologických 
funkcií človeka alebo zvieraťa,  

e)  medicínskym použitím látky alebo zmesi látok použitie na chirurgické 
alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho 
tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané 
na ľudskom tele alebo zvieracom tele,  

f)  medzinárodnou prihláškou prihláška podaná na základe Zmluvy o 
patentovej spolupráci, 1)  

g)  majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba alebo fyzická osoba 
zapísaná ako majiteľ v registri úžitkových vzorov (ďalej len "register").  

 

§ 3 

Do registra zapisuje úžitkové vzory Úrad priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len "úrad").  
 

P o d m i e n k y  o c h r a n y  
 

§ 4 

Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je 
nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.  
 

§ 5 

(1) Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä  

a)  objavy, vedecké teórie a matematické metódy,  

b)  estetické výtvory,  

c)  plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo 
obchodnej činnosti,  

d)  programy počítačov,  

e) len uvedenia informácií.  

(2) Predmety alebo činnosti uvedené v odseku 1 sú vylúčené z 
ochrany úžitkovým vzorom len v rozsahu, v akom sa prihláška úžitkového 
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vzoru (ďalej len "prihláška") vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako 
také.  

§ 6 

Výluky z ochrany 

Úžitkovým vzorom nemožno chrániť  

a)  technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným 
poriadkom alebo dobrými mravmi; samotný zákaz využívania 
technického riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným 
poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,  

b)  odrody rastlín a plemená zvierat,  

c)  v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,  

d) chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo 
zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb 
využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,  

e)  technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z 
biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo 
spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, 
spracovaný alebo využitý,  

f)  spôsoby výroby chemických látok,  

g)  spôsoby výroby farmaceutických látok a  

h)  medicínske použitie látok a zmesí látok.  
 

§ 7 

Novos ť 

(1) Technické riešenie sa považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu 
techniky podľa odsekov 2 až 4.  

(2) Za stav techniky sa na účely tohto zákona považuje všetko, čo 
bolo kdekoľvek predo dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového 
vzoru (ďalej len "prihlasovateľ") právo prednosti podľa § 34 ods. 1, 
sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.  

(3) Za stav techniky sa považuje aj obsah prihlášok a obsah 
patentových prihlášok podaných v Slovenskej republike so skorším právom 
prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, 
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alebo po tomto dni zverejnené vo Vestníku Úradu priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "vestník"). To platí aj pre 
medzinárodné prihlášky 1) s určením pre Slovenskú republiku; za 
zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje zverejnenie vo vestníku, a 
pre európske patentové prihlášky 2) s určením pre Slovenskú republiku 
(ďalej len "európska patentová prihláška"); za zverejnenie európskej 
patentovej prihlášky sa považuje zverejnenie podľa čl. 93 alebo čl. 153 
Európskeho patentového dohovoru. 2) Utajovaná patentová prihláška 3) sa 
považuje za zverejnenú uplynutím 18 mesiacov odo dňa vzniku práva 
prednosti.  

(4) Stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce 
prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v 
posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.  
 

§ 8 

Vynálezcovská činnos ť 

(1) Technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezcovskej 
činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky.  

(2) Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa neprihliada na obsah 
prihlášok, patentových prihlášok, medzinárodných prihlášok a európskych 
patentových prihlášok, ktoré ku dňu, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi 
právo prednosti, neboli zverejnené.  
 

§ 9 

Priemyselná využite ľnos ť 

Technické riešenie sa považuje za priemyselne využiteľné, ak sa jeho 
predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, 
najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.  

 

P r á v o  n a  o c h r a n u  ú ž i t k o v ým  v z o r o m  
 

§ 10 

(1) Právo na ochranu úžitkovým vzorom má pôvodca technického 
riešenia (ďalej len "pôvodca").  
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(2) Pôvodcom je ten, kto vytvoril technické riešenie vlastnou tvorivou 
činnosťou.  

(3) Spolupôvodcovia technického riešenia (ďalej len 
"spolupôvodcovia") majú právo na ochranu úžitkovým vzorom v rozsahu, v 
akom sa podieľali na vytvorení technického riešenia.  

 

§ 11 

(1) Ak pôvodca vytvoril technické riešenie v rámci plnenia úloh z 
pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského 
vzťahu, prechádza právo na ochranu úžitkovým vzorom na zamestnávateľa, 
ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie 
je dotknuté.  

(2) Pôvodca, ktorý vytvoril technické riešenie podľa odseku 1, je 
povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu písomne 
upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady potrebné na 
posúdenie technického riešenia.  

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na ochranu 
úžitkovým vzorom, a to písomne v lehote troch mesiacov od upovedomenia 
podľa odseku 2.  

(4) Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na ochranu úžitkovým 
vzorom v lehote podľa odseku 3, prechádza toto právo späť na pôvodcu. 
Zamestnávateľ, ako aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachovávať o 
technickom riešení mlčanlivosť voči tretím osobám.  

(5) Pôvodca, voči ktorému bolo uplatnené právo na ochranu 
úžitkovým vzorom podľa odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo 
na primeranú odmenu. Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci technický a 
hospodársky význam technického riešenia a prínos dosiahnuteľný jeho 
využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel 
zamestnávateľa na vytvorení technického riešenia, ako aj na rozsah a 
obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena zjavne nezodpovedá prínosu 
dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením technického 
riešenia, má pôvodca právo na dodatočné vyrovnanie.  

(6) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení odsekov 1 až 5 
zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom 
nedotknuté.  
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§ 12 

(1) Právo na ochranu úžitkovým vzorom s výnimkou práva na 
pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v § 10 ods. 1 a 
3 a v § 11 ods. 1.  

(2) Zmluva o prevode práva na ochranu úžitkovým vzorom musí mať 
písomnú formu, inak je neplatná.  

(3) Právo na ochranu úžitkovým vzorom prechádza na inú osobu v 
prípadoch ustanovených osobitnými predpismi. 4)  

(4) S prevodom alebo prechodom práva na ochranu úžitkovým 
vzorom, ktorý sa uskutoční po podaní prihlášky, súčasne nastáva i prevod 
alebo prechod práv z prihlášky. Prevod alebo prechod práv z prihlášky 
nadobudne účinnosť voči tretím osobám dňom zápisu do registra.  
 

DRUHÁ ČASŤ 

ÚČINKY ÚŽITKOVÉHO VZORU 

 
§ 13 

Práva vyplývajúce zo zápisu  

(1) Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať technické 
riešenie chránené úžitkovým vzorom, brániť tretím osobám využívať 
technické riešenie chránené úžitkovým vzorom bez jeho súhlasu, poskytnúť 
súhlas na využívanie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, 
previesť úžitkový vzor na inú osobu alebo zriadiť k úžitkovému vzoru 
záložné právo.  

(2) Účinky úžitkového vzoru nastávajú odo dňa oznámenia zápisu 
úžitkového vzoru do registra vo vestníku (§ 43 ods. 2).  

(3) Prihlasovateľovi prislúcha primeraná náhrada od toho, kto po 
zverejnení prihlášky jej predmet využíval. Právo na primeranú náhradu 
možno uplatniť odo dňa, od ktorého nastávajú účinky úžitkového vzoru.  
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§ 14 

Rozsah ochrany 

(1) Rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je určený znením 
nárokov na ochranu. V prípade nejasností sa na výklad pojmov použitých v 
nárokoch na ochranu použije opis technického riešenia, prípadne výkresy.  

(2) Rozsah ochrany vyplývajúci z prihlášky je predbežne určený 
znením nárokov na ochranu zverejnených podľa § 38 ods. 4. Rozsah tejto 
predbežnej ochrany je so spätnou účinnosťou určený nárokmi na ochranu 
úžitkového vzoru; to neplatí, ak z úžitkového vzoru vyplýva širšia ochrana 
než zo zverejnenej prihlášky.  

 

§ 15 

Využívanie úžitkového vzoru  

Využívateľom úžitkového vzoru je ten, kto  

a)  vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, alebo na tento účel 
skladuje alebo dováža výrobok chránený úžitkovým vzorom,  

b)  používa spôsob chránený úžitkovým vzorom (ďalej len "chránený 
spôsob") alebo ponúka takýto chránený spôsob na používanie inej 
osobe,  

c)  vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, alebo na tento účel 
skladuje alebo dováža výrobok priamo získaný chráneným spôsobom; 
zhodné výrobky sa pritom pokladajú za vyrobené chráneným 
spôsobom, ak sa nepreukáže opak,  

d)  dodáva alebo ponúka na dodanie osobe neoprávnenej využívať 
úžitkový vzor prostriedky slúžiace na uskutočnenie technického 
riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ak vie alebo s ohľadom na 
okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na 
uskutočnenie technického riešenia; to neplatí, ak sú tieto prostriedky 
na trhu dostupné a dodávateľ nenavádzal osobu neoprávnenú 
využívať úžitkový vzor na konanie v rozpore s písmenami a) až c).  

 

§ 16 

Vyčerpanie práv 

Majiteľ úžitkového vzoru nemá právo zakázať tretím osobám nakladať 
s výrobkom chráneným úžitkovým vzorom po tom, ako bol tento výrobok 
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majiteľom úžitkového vzoru alebo s jeho výslovným súhlasom uvedený na 
trh v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  

 

O b m e d z e n i e  ú č i n k o v  ú ž i t k o v é h o  v z o r u  
 

§ 17 

(1) Právo majiteľa úžitkového vzoru nemožno uplatniť proti tomu, kto 
pred vznikom práva prednosti na území Slovenskej republiky nezávisle od 
pôvodcu alebo majiteľa úžitkového vzoru využíval technické riešenie 
chránené úžitkovým vzorom alebo vykonal preukázateľné prípravy 
bezprostredne smerujúce k využívaniu technického riešenia chráneného 
úžitkovým vzorom (ďalej len "predchádzajúci užívateľ").  

(2) Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho užívateľa na 
využívanie technického riešenia podľa odseku 1 je možný výlučne ako 
súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa 
technické riešenie využíva.  
 

§ 18 

(1) Práva majiteľa úžitkového vzoru nie sú porušené, ak sa technické 
riešenie využije  

a)  na lodiach iných krajín, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodného 
dohovoru 5) alebo členmi Svetovej obchodnej organizácie, 6) v lodnom 
telese, v strojoch, v lodnej výstroji, v prístrojoch a v inom 
príslušenstve, ak sa tieto lode dostanú prechodne alebo náhodne na 
územie Slovenskej republiky a technické riešenie sa využije výlučne 
pre potreby lode,  

b)  pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozidiel krajín, ktoré sú 
zmluvnými stranami medzinárodného dohovoru 5) alebo členmi 
Svetovej obchodnej organizácie, 6) alebo pri súčastiach či inom 
príslušenstve týchto lietadiel alebo vozidiel, ak sa dostanú prechodne 
alebo náhodne na územie Slovenskej republiky,  

c)  pri vykonávaní činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, 7) ak sa tieto 
činnosti týkajú lietadla štátu, ktorý požíva výhody tejto zmluvy, 7)  

d)  pri individuálnej príprave lieku v lekárni na základe lekárskeho 
predpisu alebo pri činnosti týkajúcej sa takto pripraveného lieku,  
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e)  pri činnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné účely,  

f)  pri činnosti vykonávanej na experimentálne účely.  

(2) Osoby využívajúce technické riešenie podľa odseku 1 písm. d) až 
f) sa nepovažujú za osoby využívajúce technické riešenie podľa § 15 písm. 
d).  
 

§ 19 

Spolumajite ľstvo úžitkového vzoru 

(1) Na úpravu vzťahov medzi spolumajiteľmi úžitkového vzoru sa 
primerane použije osobitný predpis, 8) ak tento zákon neustanovuje inak.  

(2) Ak sa spolumajitelia úžitkového vzoru nedohodnú inak, má právo 
využívať úžitkový vzor každý zo spolumajiteľov.  

(3) Na platné uzavretie licenčnej zmluvy je potrebný, ak nie je 
dohodnuté inak, súhlas všetkých spolumajiteľov úžitkového vzoru.  

(4) Ak spolumajiteľ úžitkového vzoru nemá právneho nástupcu, po 
smrti alebo zániku spolumajiteľa úžitkového vzoru prechádza jeho podiel na 
ostatných spolumajiteľov úžitkového vzoru v pomere zodpovedajúcom ich 
spoluvlastníckym podielom.  

 

§ 20 

Prevod úžitkového vzoru 

(1) Úžitkový vzor možno previesť na inú osobu zmluvou, ktorá musí 
mať písomnú formu, inak je neplatná.  

(2) Prevod úžitkového vzoru nadobúda právne účinky voči tretím 
osobám dňom zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté predo 
dňom zápisu prevodu úžitkového vzoru do registra zostávajú zachované.  
 

§ 21 

Prechod úžitkového vzoru 

(1) Úžitkový vzor prechádza na nového majiteľa v prípadoch 
ustanovených osobitnými predpismi. 4)  
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(2) Prechod úžitkového vzoru nadobúda právne účinky voči tretím 
osobám dňom zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté predo 
dňom prechodu úžitkového vzoru zostávajú zachované.  
 

§ 22 

Záložné právo 

(1) K úžitkovému vzoru možno zriadiť záložné právo.  

(2) Na záložné právo, ako aj na vzťahy medzi záložným veriteľom a 
záložcom sa použijú primerane ustanovenia osobitného predpisu. 9)  

(3) Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak 
je neplatná.  

(4) Zmluvné záložné právo vzniká dňom zápisu do registra.  

 

§ 23 

Zmluvná licencia 

(1) Súhlas na využívanie technického riešenia chráneného úžitkovým 
vzorom sa udeľuje licenčnou zmluvou (ďalej len "zmluvná licencia").  

(2) Vznik, zánik a výkon práva zo zmluvnej licencie sa spravuje 
ustanoveniami osobitného predpisu. 10)  

(3) Zmluvná licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám 
dňom zápisu do registra. Ak zmluvná licencia neustanovuje inak, platí, že 
poskytnutá zmluvná licencia je nevýlučná.  

(4) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je 
možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v rámci ktorej sa úžitkový vzor na základe zmluvnej licencie využíva, 
ak zmluva neustanovuje inak.  

(5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv prislúchajú nadobúdateľovi zmluvnej 
licencie rovnaké práva ako majiteľovi úžitkového vzoru.  
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N ú t e n á  l i c e n c i a  
 

§ 24 

(1) Na návrh môže súd udeliť nútenú licenciu každému, kto preukáže 
spôsobilosť využívať na území Slovenskej republiky technické riešenie 
chránené úžitkovým vzorom, za predpokladu, že  

a)  uplynuli štyri roky od podania prihlášky alebo tri roky od zápisu 
úžitkového vzoru do registra, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr,  

b)  navrhovateľ udelenia nútenej licencie dal majiteľovi úžitkového vzoru 
pred podaním návrhu riadnu ponuku na uzatvorenie licenčnej zmluvy, 
pričom táto ponuka nebola majiteľom úžitkového vzoru do troch 
mesiacov od jej podania prijatá a  

c)  technické riešenie nie je bez primeraného dôvodu na strane majiteľa 
úžitkového vzoru na území Slovenskej republiky využívané alebo je 
využívané nedostatočne, pričom majiteľ úžitkového vzoru predmet 
chránený úžitkovým vzorom nedodáva na trh v Slovenskej republike v 
dostatočnom množstve; neexistencia primeraného dôvodu sa 
predpokladá, kým sa nepreukáže opak.  

(2) Nútenú licenciu možno udeliť len ako nevýlučnú licenciu, pričom jej 
trvanie a rozsah sa obmedzia na účel, na ktorý je udelená, s podmienkou 
prednostného uspokojenia potrieb domáceho trhu.  

(3) V prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu možno nútenú 
licenciu udeliť bez ohľadu na odsek 1 písm. a) a b). O tejto skutočnosti musí 
byť majiteľ úžitkového vzoru upovedomený.  

(4) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa nútenej licencie je 
možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v rámci ktorej sa technické riešenie na základe nútenej licencie 
využíva.  

(5) Nadobúdateľ nútenej licencie sa môže vzdať práv z nútenej 
licencie písomným oznámením doručeným úradu. Vzdanie sa práva 
nadobúda účinnosť odo dňa doručenia oznámenia úradu alebo neskorší 
deň, ktorý je v oznámení uvedený ako deň, ku ktorému sa nadobúdateľ 
nútenej licencie vzdáva svojich práv.  
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§ 25 

(1) Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa 
úžitkového vzoru na jej primeranú úhradu.  

(2) V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré viedli k udeleniu 
nútenej licencie, môže súd na návrh niektorého z účastníkov licenčného 
vzťahu zrušiť rozhodnutie o udelení nútenej licencie za predpokladu, že 
opätovný vznik dôvodov udelenia nútenej licencie nie je pravdepodobný 
alebo práva z nútenej licencie sa nevyužívajú počas jedného roka.  

(3) Právoplatné rozhodnutie o udelení a zrušení nútenej licencie úrad 
bez zbytočného odkladu zapíše do registra.  
 

§ 26 

Platnos ť a doba ochrany úžitkového vzoru 

(1) Úžitkový vzor platí štyri roky odo dňa podania prihlášky podľa § 33.  

(2) Platnosť úžitkového vzoru predĺži úrad na žiadosť majiteľa 
úžitkového vzoru alebo záložného veriteľa dvakrát vždy o tri roky až na 
celkovú dobu ochrany desať rokov odo dňa podania prihlášky.  

(3) Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra až po uplynutí doby 
ustanovenej v odseku 1, úrad predĺži platnosť úžitkového vzoru bez žiadosti 
majiteľa úžitkového vzoru.  

(4) O predĺženie platnosti úžitkového vzoru možno požiadať najskôr v 
poslednom roku jeho platnosti. Ak žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového 
vzoru nie je v poslednom roku jeho platnosti podaná najneskôr v deň, ktorý 
sa označením zhoduje s dňom podania prihlášky, platí, že žiadosť o 
predĺženie platnosti úžitkového vzoru nebola podaná.  

(5) Ak žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru nebola podaná 
podľa odseku 4, majiteľ úžitkového vzoru alebo záložný veriteľ je oprávnený 
podať ju v dodatočnej lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď mala byť 
podľa odseku 4 najneskôr podaná. Ak žiadosť o predĺženie platnosti 
úžitkového vzoru nie je podaná ani v tejto dodatočnej lehote, úžitkový vzor 
zanikne ku dňu, keď podľa odseku 4 mala byť žiadosť o predĺženie platnosti 
úžitkového vzoru najneskôr podaná.  

(6) Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí lehoty na podanie 
žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru podľa odseku 4 v dobrej 
viere začali využívať technické riešenie alebo na takéto využívanie vykonali 
preukázateľné prípravy, nie sú dotknuté predĺžením platnosti vykonanej na 
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základe žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru podanej v 
dodatočnej lehote.  

(7) Úrad predĺži platnosť úžitkového vzoru aj na žiadosť účastníka 
súdneho konania, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým 
vzorom, ak bola do registra zapísaná skutočnosť, že prebieha súdne 
konanie o právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 49 ods. 4.  

 

§ 27 

Zánik úžitkového vzoru 

(1) Úžitkový vzor zanikne  

a)  dňom skončenia jeho platnosti,  

b)  dňom účinnosti vzdania sa úžitkového vzoru.  

(2) Vzdanie sa úžitkového vzoru podľa odseku 1 písm. b) nadobúda 
účinnosť odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa úradu alebo odo dňa, 
ktorý je v oznámení uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ úžitkového 
vzoru vzdáva úžitkového vzoru. Čiastočné vzdanie sa úžitkového vzoru nie 
je prípustné.  

(3) Vzdanie sa úžitkového vzoru, na ktorom sú naviazané práva 
tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť len po predložení 
písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť 
zánikom úžitkového vzoru dotknuté. To isté platí v prípade existencie 
súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého predmetom je právo na 
ochranu úžitkovým vzorom.  
 

§ 28 

Porušovanie práv 

(1) Pri porušení práv chránených týmto zákonom alebo ohrození 
týchto práv sa môže ten, ktorého právo bolo porušené alebo ohrozené, 
domáhať toho, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a 
následky porušovania odstránené.  

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, 
poškodený má právo na náhradu skutočnej škody vrátane ušlého zisku. Ak 
bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv 
spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané 
zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 11)  
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§ 29 

Právo na informácie 

(1) Pri porušení práv chránených týmto zákonom alebo ohrození 
týchto práv môže majiteľ úžitkového vzoru žiadať, aby ten, kto jeho práva 
porušuje alebo ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu 
výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia 
na trh.  

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä  

a)  meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov a miesto 
trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, 
spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných 
predchádzajúcich držiteľov výrobku,  

b)  údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom 
množstve a o cene príslušných výrobkov.  

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, 
ktorá  

a)  má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,  

b)  využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,  

c)  poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním 
práv podľa tohto zákona alebo  

d)  bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba 
zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo 
poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.  

 

§ 30 

Ochrana práv 

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, 
ak tento zákon neustanovuje inak.  

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, 
prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu práva alebo 
ohrozovaniu práva, boli najmä  

a)  stiahnuté z obchodnej siete,  

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,  
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c)  inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo 
ohrozovanie práva,  

d)  zničené vhodným spôsobom.  

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa 
alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, pokiaľ osobitné 
okolnosti neodôvodňujú iný postup.  

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu 
zničenia nie je pre súd záväzný.  

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 29, ak by 
závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti 
následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.  
 

§ 31 

Predbežné opatrenie 

(1) Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným 
opatrením 12) ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci 
samej v prípade, ak akékoľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe 
spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.  

(2) V rámci rozhodnutia o predbežnom opatrení môže súd i bez 
návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej 
výške alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením 
uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd 
prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže 
vzniknúť protistrane, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že 
uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou 
účelného uplatnenia práva.  

(3) Na návrh môže súd, ktorý nariadil predbežné opatrenie, rozhodnúť 
o vydaní peňažnej záruky protistrane ako náhrady majetkovej ujmy alebo 
náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním 
predbežného opatrenia, ak toto predbežné opatrenie zaniklo alebo bolo 
zrušené z iného dôvodu než preto, že sa návrhu vo veci samej vyhovelo 
alebo preto, že právo navrhovateľa bolo uspokojené.  

(4) Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa 
odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady alebo zadosťučinenia na súde 
alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd záruku vráti.  
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TRETIA ČASŤ 

KONANIE PRED ÚRADOM 

 
§ 32 

Prihláška 

(1) O zápis úžitkového vzoru do registra sa žiada prihláškou podanou 
na úrade.  

(2) Predmetom prihlášky môže byť len jedno technické riešenie alebo 
skupina technických riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú 
technickú myšlienku.  

(3) Technické riešenie musí byť v prihláške opísané a vysvetlené tak 
jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.  

(4) Prihláška musí obsahovať  

a)  žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu 
technického riešenia,  

b) opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy,  

c)  aspoň jeden nárok na ochranu,  

d)  identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,  

e)  identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov,  

f)  doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, ak 
prihlasovateľom nie je pôvodca.  

 

§ 33 

Deň podania prihlášky 

(1) Dňom podania prihlášky je deň doručenia alebo deň doplnenia 
podania, ktoré obsahuje aspoň  

a)  údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,  

b)  údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom 
a  

c)  časť, ktorá sa javí ako opis.  
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(2) Povinnosť prihlasovateľa urobiť podanie v štátnom jazyku 13) podľa 
§ 58 ods. 8 neplatí na účel určenia dňa podania prihlášky vo vzťahu k časti 
podania podľa odseku 1 písm. c).  

 

§ 34 

Právo prednosti 

(1) Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne  

a)  dňom podania prihlášky alebo  

b)  dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru 5) 
vyplývajúcim z prvej prihlášky, patentovej prihlášky, autorského 
osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti so zhodným predmetom.  

(2) Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) možno uplatniť z prvej 
prihlášky, patentovej prihlášky, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o 
užitočnosti so zhodným predmetom podanej v štáte alebo vo vzťahu k 
štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru 5) alebo ktorý je 
členom Svetovej obchodnej organizácie. 6) Inak toto právo možno uplatniť 
len za podmienky vzájomnosti.  

(3) Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b)musí prihlasovateľ 
uplatniť už v prihláške a v lehote troch mesiacov od jej podania toto právo 
preukázať dokladom o práve prednosti.  

(4) Ak prihlasovateľ nepreukáže právo prednosti riadne a včas podľa 
odseku 3, úrad prizná právo prednosti na základe odôvodnenej žiadosti o 
dodatočné uznanie dokladu o práve prednosti za predpokladu, že  

a)  žiadosť o vydanie dokladu o práve prednosti bola podaná príslušnému 
úradu najneskôr v deň podania prihlášky v Slovenskej republike podľa 
§ 33 a  

b)  žiadosť o dodatočné uznanie dokladu o práve prednosti spolu s 
dokladom o práve prednosti bola podaná najneskôr do 30 dní odo dňa 
doručenia dokladu o práve prednosti prihlasovateľovi.  

(5) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad dokladu o 
práve prednosti do štátneho jazyka.  

(6) Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, 
ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto ustanovenia, úrad v konaní 
neprihliada. Túto skutočnosť úrad oznámi prihlasovateľovi.  
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(7) Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru úrad 
vydá doklad osvedčujúci právo prednosti vyplývajúce z prihlášky.  

 

§ 35 

Odbočenie z patentovej prihlášky alebo z európskej patentovej 
prihlá šky 

(1) Ak prihlasovateľ pred podaním prihlášky požiadal v Slovenskej 
republike o udelenie patentu 14) na zhodný predmet, môže pri podaní 
prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj práva prednosti 
z tejto patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky. Úrad 
prizná prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti z tejto 
patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky, ak sa prihláška 
podá do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o tejto patentovej 
prihláške alebo európskej patentovej prihláške, najneskôr však do desiatich 
rokov od podania tejto patentovej prihlášky alebo európskej patentovej 
prihlášky.  

(2) Prihlasovateľ uplatňujúci právo podľa odseku 1 je povinný v lehote 
troch mesiacov od podania prihlášky predložiť rovnopis patentovej prihlášky 
alebo európskej patentovej prihlášky, ktorej dátumu podania, prípadne 
práva prednosti sa dovoláva, inak sa naň neprihliada.  
 

§ 36 

Zmena európskej patentovej prihlášky 

(1) Na základe žiadosti prihlasovateľa európskej patentovej prihlášky 
o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku (ďalej len "zmena") 
podanej podľa čl. 135 Európskeho patentového dohovoru 2) úrad začne 
konanie o prihláške podľa tretej časti tohto zákona.  

(2) Prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu predložiť do troch 
mesiacov preklad európskej patentovej prihlášky do štátneho jazyka.  

(3) V prípade, ak žiadosť o zmenu nie je podaná do troch mesiacov 
odo dňa, keď bola európska patentová prihláška späťvzatá alebo keď bolo 
doručené oznámenie, že sa európska patentová prihláška považuje za 
späťvzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky 
alebo o zrušení európskeho patentu, prihlasovateľ stráca právo prednosti 
vyplývajúce z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky.  

(4) Ak bola žiadosť o zmenu podaná v rozpore s čl. 135 a 137 
Európskeho patentového dohovoru, 2) úrad žiadosť o zmenu zamietne.  
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§ 37 

Prerušenie konania o prihláške 

(1) Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého 
predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, doloženej súdom 
potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad preruší konanie o prihláške, 
s výnimkou zverejnenia prihlášky.  

(2) Lehoty podľa tohto zákona počas prerušenia konania neplynú.  

(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo 
rozhodnuté v spore o právo na ochranu úžitkovým vzorom, a prípadnom 
prepise úrad pokračuje v konaní prerušenom podľa odseku 1.  

 

§ 38 

Prieskum a zverejnenie prihlášky 

(1) Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 2 a 4, úrad vyzve 
prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v 
určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví.  

(2) Ak prihláška obsahuje predmet, ktorý sa podľa § 5 nepovažuje za 
technické riešenie alebo je podľa § 6 vylúčený z ochrany, prípadne ak 
predmet prihlášky zjavne nespĺňa podmienku podľa § 9, alebo prihláška 
nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3, úrad prihlášku zamietne. Pred 
rozhodnutím o zamietnutí prihlášky musí úrad umožniť prihlasovateľovi 
vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa má prihláška zamietnuť.  

(3) Ak nastanú pochybnosti, môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby 
predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal 
jeho využiteľnosť. Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže alebo výzve 
nevyhovie, platí, že predmet prihlášky nie je využiteľný.  

(4) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 1 alebo ak 
prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 2, úrad vykoná na predmet 
prihlášky rešerš na stav techniky (ďalej len "rešerš"). Výsledok rešerše úrad 
oznámi prihlasovateľovi, prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a 
zverejnenie oznámi vo vestníku.  

(5) Na žiadosť prihlasovateľa podanú v lehote troch mesiacov odo dňa 
podania prihlášky úrad odloží zverejnenie prihlášky, najdlhšie však do 
uplynutia 15 mesiacov odo dňa podania prihlášky.  

 



ÚŽITKOVÉ VZORY 

 162

§ 39 

Úprava a rozdelenie prihlášky 

(1) Prihlasovateľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku 
upraviť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej 
pôvodného podania.  

(2) Až do doby zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 43 môže 
prihlasovateľ prihlášku rozdeliť. Úrad prizná vylúčeným prihláškam deň 
podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak nejdú nad jej 
rámec.  
 

Námietky proti zápisu do registra 
 

§ 40 

(1) Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch 
mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového 
vzoru do registra z dôvodu, že predmet prihlášky nespĺňa podmienky 
ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 
3.  

(2) Námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako 
aj dôkazy, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží.  
 

§ 41 

(1) Úrad preskúma, či námietky boli podané v lehote podľa § 40 ods. 1 
a obsahujú odôvodnenie podľa § 40 ods. 2.  

(2) Ak námietky neboli podané podľa § 40 alebo namietateľ nepredloží 
na výzvu úradu v určenej lehote označené dôkazy, úrad konanie o 
námietkach zastaví.  

(3) Úrad oboznámi prihlasovateľa s námietkami podanými podľa § 40, 
o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, a vyzve ho, aby sa k nim 
vyjadril v určenej lehote.  

(4) Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v určenej lehote podľa 
odseku 3, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad 
prihlasovateľa vo výzve na podanie vyjadrenia upozorniť.  
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(5) Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní namietateľa 
a prihlasovateľa, úrad nariadi ústne pojednávanie. Úrad zároveň doručí 
namietateľovi vyjadrenie prihlasovateľa o námietkach.  

(6) Úrad môže pokračovať v konaní o námietkach a rozhodnúť vo veci 
aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní 
nezúčastní.  

(7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí 
namietateľovi a písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 4 úrad 
doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.  

(8) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý 
bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach 
úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.  
 

§ 42 

(1) Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad v 
rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa 
podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška spĺňa podmienku podľa 
§ 32 ods. 3.  

(2) Ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania 
vykonaného na návrh účastníkov zistí, že  

a)  predmet prihlášky úplne alebo čiastočne nespĺňa podmienky ochrany 
podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3, 
námietkam v príslušnom rozsahu vyhovie a prihlášku úplne alebo 
čiastočne zamietne alebo  

b)  podmienky podľa § 4 až 6 a § 32 ods. 3 sú splnené, námietky 
zamietne.  

(3) Rozhodnutie podľa odseku 2 úrad doručí prihlasovateľovi a 
namietateľovi.  
 

§ 43 

Zápis úžitkového vzoru do registra 

(1) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa § 38 ods. 1 alebo 
prihláška nebola zamietnutá podľa § 38 ods. 2, proti zápisu úžitkového 
vzoru do registra neboli podané námietky podľa § 40 alebo námietky proti 
zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté podľa § 42 ods. 2 písm. 
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b), alebo konanie o námietkach bolo zastavené, úrad zapíše úžitkový vzor 
do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru.  

(2) Úrad vydá majiteľovi úžitkového vzoru osvedčenie o zápise 
úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru oznámi vo vestníku.  

(3) Ak je tým istým prihlasovateľom podaných viac prihlášok so 
zhodným predmetom, môže sa pre tohto prihlasovateľa zapísať len jeden 
úžitkový vzor.  
 

V ým a z  ú ž i t k o v é h o  v z o r u  
 

§ 44 

(1) Na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z 
registra (ďalej len "výmaz"), ak  

a)  predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až 6,  

b)  bola prihlasovateľom osoba, ktorá nemala právo na ochranu 
úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1,  

c)  prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3,  

d)  predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania 
prihlášky,  

e)  pre toho istého prihlasovateľa bolo zapísaných viac úžitkových vzorov 
so zhodným predmetom,  

f)  neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa 
predpisov platných v čase jeho zápisu.  

(2) Úrad môže vymazať úžitkový vzor z registra podľa odseku 1 písm. 
c) až e) alebo v prípade, ak predmet prihlášky nie je zjavne spôsobilý na 
ochranu podľa § 5, 6 a 9 alebo prihláška nespĺňala podmienku podľa § 32 
ods. 3, aj z úradnej moci.  

(3) Výmaz má účinky, akoby úžitkový vzor nebol do registra zapísaný.  

(4) Výmaz možno vykonať i po zániku úžitkového vzoru podľa § 27, ak 
navrhovateľ preukáže právny záujem.  

(5) Ak sa dôvody výmazu týkajú úžitkového vzoru čiastočne, úžitkový 
vzor sa vymaže z registra len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a 
to zmenou nárokov na ochranu, prípadne aj opisu.  
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(6) Úrad môže úplne alebo čiastočne vymazať úžitkový vzor z registra 
aj na návrh jeho majiteľa bez ohľadu na existenciu dôvodov podľa odseku 
1; pri čiastočnom výmaze na návrh majiteľa úžitkového vzoru sa primerane 
použije odsek 5.  
 

§ 45 

(1) Návrh na výmaz musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie 
a súčasne sa musia predložiť alebo označiť dôkazy, ktoré navrhovateľ 
výmazu predloží a o ktoré sa návrh na výmaz opiera. Rozšírenie alebo 
doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné; na také rozšírenie alebo 
doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.  

(2) Ak návrh na výmaz neobsahuje odôvodnenie podľa odseku 1 
alebo navrhovateľ nepredloží na výzvu úradu v určenej lehote označené 
dôkazy, úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na následok zastavenia 
konania musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.  

(3) Úrad vyzve majiteľa úžitkového vzoru, aby sa k návrhu na výmaz v 
určenej lehote vyjadril.  

(4) Ak sa majiteľ úžitkového vzoru v určenej lehote nevyjadrí, úrad 
vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra.  

(5) Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní 
navrhovateľa výmazu a majiteľa úžitkového vzoru, úrad určí dátum ústneho 
pojednávania. Úrad zároveň doručí navrhovateľovi výmazu vyjadrenie 
majiteľa úžitkového vzoru o návrhu na výmaz.  

(6) Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, 
ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.  

 

§ 46 

Spolu s návrhom na výmaz je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 82,50 
eura. Úrad kauciu bezodkladne vráti, ak sa v konaní preukáže, že návrh na 
výmaz bol podaný oprávnene.  
 

§ 47 

Prepis 

(1) Úrad zapíše ako majiteľa úžitkového vzoru osobu žiadateľa, ak  
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a)  z právoplatného rozhodnutia súdu zistí, že osobe pôvodne zapísanej 
ako majiteľ úžitkového vzoru právo na ochranu úžitkovým vzorom 
podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1 neprislúchalo,  

b)  žiadosť o prepis podala osoba, ktorej podľa právoplatného 
rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu úžitkovým vzorom, alebo jej 
právny nástupca a  

c)  žiadosť o prepis bola doručená v lehote troch mesiacov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia súdu.  

(2) Prílohou žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu podľa odseku 1 
písm. a).  

(3) Ak žiadosť o prepis nespĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a 
b) alebo odseku 2, úrad žiadosť o prepis zamietne; pred rozhodnutím o 
zamietnutí žiadosti o prepis úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným 
dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť o prepis zamietnutá.  

(4) Ak osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo 
na ochranu úžitkovým vzorom, alebo jej právny nástupca nepodá žiadosť o 
prepis v lehote podľa odseku 1 písm. c), úrad vymaže úžitkový vzor z 
registra z úradnej moci.  

(5) Na odňatie práv z prihlášky a ich prepis na oprávnenú osobu sa 
primerane použijú odseky 1 a 2. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky 
podľa odseku 4, úrad prihlášku zamietne.  
 

§ 48 

Určovacie konanie 

Úrad na žiadosť určí, či predmet opísaný v žiadosti patrí do rozsahu 
ochrany určitého úžitkového vzoru.  

 

§ 49 

Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu úžitkového 
vzoru a súdneho sporu do registra 

(1) Ak žiadosť o zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo 
prechodu úžitkového vzoru (ďalej len "žiadosť o zápis práva") či súdneho 
sporu do registra neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným 
právnym predpisom (§ 59), úrad vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky v 
určenej lehote odstránil. Ak žiadateľ zistené nedostatky v určenej lehote 
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neodstráni, úrad konanie o žiadosti zastaví. Na následok zastavenia 
konania musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.  

(2) Ak nastanú pochybnosti, môže úrad žiadať predloženie overenej 
kópie, prípadne originálu listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo 
iného dokladu preukazujúceho zmenu majiteľa úžitkového vzoru.  

(3) Na nútenú licenciu, ktorú úrad zapíše do registra z úradnej moci 
po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o jej udelení, sa nevzťahujú 
odseky 1 a 2.  

(4) Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého 
predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, doloženej súdom 
potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad zapíše do registra 
skutočnosť, že prebieha súdne konanie o právo na ochranu úžitkovým 
vzorom.  
 

§ 50 

Pokračovanie v konaní 

(1) Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom 
určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, 
úrad môže lehotu predĺžiť.  

(2) Ak účastník konania pred úradom zmeškal úradom určenú lehotu 
na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať úrad o 
pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon, a to najneskôr do 
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku 
zmeškania lehoty.  

(3) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 v prípade 
lehoty podľa § 41 ods. 2.  

(4) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania 
lehôt podľa § 41 ods. 3 a § 45 ods. 2 a 3.  

(5) Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o 
pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 
alebo 2, alebo jej nemožno vyhovieť podľa odsekov 3 alebo 4; pred 
rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k 
zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť zamietnutá.  

(6) Ak úrad žiadosti o pokračovanie v konaní vyhovie, právne účinky 
rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú.  
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(7) Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 do 
dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené.  

 

§ 51 

Uvedenie do predošlého stavu 

(1) Ak účastník konania pred úradom napriek náležitej starostlivosti, 
ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu 
na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je 
zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o 
uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do 2 
mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr 
však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty a v prípade zmeškania 
lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru 
najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa 
§ 26 ods. 5.  

(2) Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, 
uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a deň zániku prekážky, 
pre ktorú úkon nemohol vykonať. Na tvrdenia predložené po uplynutí lehôt 
podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.  

(3) Ak nastanú dôvodné pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa 
odseku 2, môže úrad vyzvať žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.  

(4) Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v 
prípade zmeškania lehôt na  

a)  podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 50 ods. 2 a žiadosti 
o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,  

b) uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 34,  

c)  podanie žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 5,  

d)  podanie námietok podľa § 40 ods. 1,  

e)  podanie opravného prostriedku v konaní pred úradom podľa § 53 ods. 
1,  

f)  vykonanie úkonov podľa § 41 ods. 2 a 3 a § 45 ods. 2 a 3.  

(5) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá 
nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno 
vyhovieť podľa odseku 4, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa 
odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi 
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vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť 
zamietnutá.  

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne 
účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú.  

(7) Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky v dobrej viere 
od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do 
zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 využívala 
technické riešenie, ktoré bolo predmetom prihlášky alebo úžitkového vzoru, 
alebo vykonala preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k 
využívaniu tohto technického riešenia, môže technické riešenie využívať v 
rámci svojej podnikateľskej činnosti bez povinnosti úhrady za využívanie 
technického riešenia.  

(8) Prevod alebo prechod práva oprávneného užívateľa podľa odseku 
7 je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v rámci ktorej sa technické riešenie využíva.  
 

§ 52 

Podklady pre rozhodnutie 

(1) Účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť 
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.  

(2) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z 
vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo 
navrhnuté.  

 

§ 53 

Rozklad 

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od 
doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.  

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to 
neplatí  

a)  vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,  

b)  vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých 
účastníkov konania na jednej strane.  
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(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo  

a)  vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie 
do predošlého stavu,  

b)  zastavené konanie podľa § 58 ods. 7.  
 

§ 54 

Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov 

(1) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich 
výpisy a odpisy.  

(2) Pred zverejnením prihlášky podľa § 38 ods. 4 je úrad oprávnený 
bez súhlasu prihlasovateľa oznámiť tretím osobám iba údaj, kto je 
pôvodcom, kto je prihlasovateľom, názov úžitkového vzoru, spisovú značku 
prihlášky a údaje o práve prednosti.  

(3) Na základe žiadosti umožní úrad pred zverejnením prihlášky podľa 
§ 38 ods. 4 nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky majiteľovi úžitkového 
vzoru, majiteľovi patentu, prihlasovateľovi alebo prihlasovateľovi patentovej 
prihlášky, ak táto prihláška odkazuje na úžitkový vzor alebo patent tohto 
majiteľa alebo prihlášku alebo patentovú prihlášku tohto prihlasovateľa.  

(4) Po zverejnení prihlášky podľa § 38 ods. 4 úrad umožní na základe 
žiadosti tretej osobe nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky alebo 
úžitkového vzoru.  

(5) Právo na nazeranie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií 
za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s ich 
odoslaním.  

(6) Na základe písomnej žiadosti pôvodcu uvedeného v prihláške 
podľa § 32 ods. 4 úrad nesprístupní jeho identifikačné údaje tretím osobám, 
najmä pri zverejnení prihlášky, oznámení o zápise úžitkového vzoru, vydaní 
osvedčenia o zápise úžitkového vzoru do registra a pri nazeraní do spisu.  

(7) Na základe žiadosti a preukázania právneho záujmu úrad oznámi 
žiadateľovi, či ním označená osoba je, alebo nie je uvedená ako pôvodca v 
prihláške.  

(8) Z práva na nazeranie sú vylúčené  

a)  časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých 
zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie 
tretích osôb vrátane účastníkov konania,  
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b)  na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového 
vzoru časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a  

c)  zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky 
alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk.  

 

§ 55 

Register 

(1) Úrad vedie register, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o 
prihláškach a úžitkových vzoroch. Každý má právo na nazeranie do 
registra.  

(2) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je 
rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.  

(3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a 
vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení 
rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bezodkladne vyznačí v 
registri.  

(4) Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z 
rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 3 sa nepovažuje za 
rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom 
konaní. 15)  

 

§ 56 

Vestník 

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti 
týkajúce sa prihlášok a úžitkových vzorov, ako aj úradné oznámenia a 
rozhodnutia zásadnej povahy.  
 

§ 57 

Medzinárodná prihláška 

(1) Prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky, 1) ktorou sa žiada o zápis 
úžitkového vzoru do registra v Slovenskej republike, je povinný predložiť 
túto medzinárodnú prihlášku úradu v lehote 31 mesiacov od vzniku práva 
prednosti a predložiť jej preklad v štátnom jazyku. 13)  
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(2) Na žiadosť prihlasovateľa, za predpokladu splnenia podmienok 
podľa odseku 1, môže úrad začať konanie o medzinárodnej prihláške aj 
pred uplynutím lehôt uvedených v odseku 1.  
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE 
USTANOVENIA 

 
§ 58 

Spolo čné ustanovenia 

(1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území členského 
štátu medzinárodného dohovoru 5) alebo na území štátu, ktorý je členom 
Svetovej obchodnej organizácie, 6) majú rovnaké práva a povinnosti ako 
tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia úžitkových vzorov; ak štát, v ktorom 
majú osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je členským štátom 
medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, 
práva a povinnosti podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky 
vzájomnosti.  

(2) Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo 
sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené oprávneným zástupcom 
16) s výnimkou úkonov predchádzajúcich a spojených s určením dňa 
podania podľa § 33.  

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, 
ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú občanmi členského štátu Európskej únie 
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej 
podnikateľskej činnosti na území členského štátu Európskej únie alebo 
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore. Takýto účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na 
doručovanie na území Slovenskej republiky.  

(4) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní, 15) ak tento zákon neustanovuje 
inak.  

(5) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú 
ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre 
rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti podľa všeobecných predpisov 
o správnom konaní. 15)  
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(6) Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad 
môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník konania vo 
výzve upozornený.  

(7) Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho 
začatie. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.  

(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na úrad sa robí 
písomne v štátnom jazyku. 13)  

(9) Podanie na úrad sa môže vykonať prostredníctvom elektronických 
prostriedkov. Ak takéto podanie nie je podpísané elektronickým podpisom, 
treba ho doplniť v písomnej forme v lehote dvoch týždňov, inak sa takéto 
podanie považuje za právne neúčinné.  
 

§ 59 

Splnomoc ňovacie ustanovenie  

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví 
podrobnosti o  

a)  náležitostiach prihlášky,  

b)  spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti,  

c)  preklade medzinárodnej prihlášky, 1)  

d)  náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky,  

e)  náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra,  

f)  náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru,  

g)  náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, 
žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého 
stavu,  

h)  spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o zápis práva, žiadosti o 
zápis súdneho sporu do registra a žiadosti o zápis prevodu alebo 
prechodu práv z prihlášky do registra,  

i)  údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku.  
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§ 60 

Prechodné ustanovenia 

(1) Konania o prihláškach a konania vo veciach úžitkových vzorov, 
ktoré neboli právoplatne ukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona, sa ukončia podľa tohto zákona.  

(2) Práva a vzťahy z úžitkových vzorov zapísaných do registra pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto 
zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov 
platných v čase ich vzniku.  
 

§ 61 

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie uvedené v prílohe.  
 

§ 62 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa:  

Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení čl. VI zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. a čl. III zákona č. 
435/2001 Z. z.  

 

Čl. II 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 
Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 
Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 
Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 
96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona 
č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., 
zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. 
z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 
Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 
583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 
204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona 
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č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., 
zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. 
z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 
Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. 
z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. 
z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 
Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 
491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona 
č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., 
zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., 
zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. 
z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 
Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 
Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 
220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona 
č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., 
zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. 
z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 460/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa 
takto:  

V sadzobníku správnych poplatkov v IX. časti Colníctvo  

1. V položke 159 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámky pod čiarou 
k odkazu 36o.  

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená f) až k).  

V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva  

2. V položke 214 písm. a) sa vypúšťa slovo "fotokópie,".  

3. V položke 214 písmeno b) znie:  

"b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti 
na výkon povolania patentového zástupcu  1 500 Sk".  

4. V položke 215 sa vypúšťa písmeno a).  

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).  

5. V položke 215 písmená a) a b) znejú:  

" a) pokračovanie v konaní   2 000 Sk  
  b) uvedenie do predošlého stavu   5 000 Sk".  

6. V položke 216 písm. b) body 9. až 11. znejú:  

"9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra  500 Sk  
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10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra  500 Sk  
11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra  500 Sk".  

7. V položke 216 písm. b) sa vypúšťajú body 12. a 13.  

8. V položke 216 písm. c) bode 1. sa suma "2 500 Sk" nahrádza 
sumou "3 500 Sk".  

9. V položke 216 písm. e) sa suma "3 000 Sk" nahrádza sumou "5 
000 Sk".  

10. Položka 216 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:  

"f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa 
osobitného predpisu 47)   1 000 Sk".  
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:  

"47) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení 
dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení 
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 13/ zv. 11; Ú.v. ES L 182, 2.7.1992 ).".  

11. V poznámke k položke 216 sa za slová "sú predložené" vkladajú 
slová "do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu", za slová "CD" 
sa vkladá čiarka a slová "DVD" a vypúšťajú sa slová "vo verzii MS Word 
95/97,".  

12. V položke 216a písmeno a) znie:  

"a)  Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, 
národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku 
osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej 
patentovej dohody, za každý štát   600 Sk".  

13. V položke 216a písm. b) sa slovo "oznámení" nahrádza slovom 
"oznámenie".  

14. V položke 216a písmená c) a d) znejú:  

"c)  Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, 
alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu  

   3 500 Sk  
d)  Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho 

patentového spisu v dodatočnej lehote   7 000 Sk".  

15. V položke 217 písm. b) až d) sa suma "1 000 Sk" nahrádza sumou 
"1 500 Sk".  

16. Položka 217 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:  
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"Poznámka  

Ak podania podľa písmen a) až d) sú predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim 
číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte 
"rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením 
obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa 
poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.".  

17. V položke 218 body 1. a 2. znejú:  

"1. Udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu za  

a) 3. rok  2 000 Sk  
b) 4. rok  2 500 Sk  
c) 5. rok  3 000 Sk  
d) 6. rok  3 500 Sk  
e) 7. rok  4 000 Sk  
f) 8. rok  4 500 Sk  
g) 9. rok  5 000 Sk  
h) 10. rok  6 000 Sk  
i) 11. rok  7 000 Sk  
j) 12. rok  8 000 Sk  
k) 13. rok  9 000 Sk  
l) 14. rok  10 000 Sk  
m) 15. rok  11 000 Sk  
n) 16. rok  12 000 Sk  
o) 17. rok  14 000 Sk  
p) 18. rok  16 000 Sk  
q) 19. rok  18 000 Sk  
r) 20. rok  20 000 Sk  

 

2. Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia za  

a) 1. rok  30 000 Sk  
b) 2. rok  40 000 Sk  
c) 3. rok  50 000 Sk  
d) 4. rok  60 000 Sk  
e) 5. rok  70 000 Sk".  

 

18. Položka 218 sa dopĺňa bodom 3., ktorý znie:  
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"3.  Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia počas 
doby predĺženej podľa osobitného predpisu 47) 25 000 Sk".  

19. V poznámke k položke 218 bod 7. znie:  

"7.  Poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu, 
dodatkového ochranného osvedčenia za každý ďalší nasledujúci rok 
sa platí bez výzvy a je splatný v predchádzajúcom roku platnosti 
patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia, 
najneskôr dňa, v ktorom uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu, 
európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia."  

20. Položka 219 sa vypúšťa.  

21. V položke 221 písmeno a) znie:  

"a)  Podanie prihlášky úžitkového vzoru  
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami   1 000 Sk  
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí 
nie sú zhodní so spolupôvodcami   2 000 Sk".  

22. V položke 221 písm. b) bod l. znie:  

"1. odklad zverejnenia prihlášky   500 Sk".  

23. V položke 221 písm. b) bod 7. znie:  

"7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra 500 Sk"  

24. V položke 221 písm. b) bod 8. znie:  

"8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 500 
Sk".  

25. Položka 222 znie:  

"Položka 222  

a)  Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu 
zapísaného úžitkového vzoru 5 000 Sk  

b)  Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra 800 Sk  
c)  Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových 

vzorov 1 500 Sk  
d)  Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru 1 000 Sk  
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„Poznámka  

Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim 
číslom prihlášky úžitkového vzoru a upravené vo formáte "doc", alebo vo 
formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením 
obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa 
poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.".  

26. Položka 223 znie:  

"Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru  

1. po prvý raz o tri roky   4 000 Sk  
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od 
skončenia platnosti úžitkového vzoru   8 000 Sk  
3. po druhý raz o tri roky   8 000 Sk  
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od 
skončenia platnosti úžitkového vzoru   16 000 Sk".  

27. V poznámke k položke 223 sa vypúšťa bod 2. a súčasne sa 
zrušuje označenie bodu 1.  

28. V položke 224 písm. c) bode 2. sa suma "600 Sk" nahrádza 
sumou "800 Sk".  

29. V položke 224 písm. c) body 7. a 8. znejú:  

"7.  zápis záložného práva 
alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov 500 Sk  
8.  zápis súdneho sporu alebo 
zápis jeho ukončenia do registra dizajnov 500 Sk".  

30. V položke 224 písm. c) sa vypúšťa bod 9.  

31. V položke 225 písmená a) a b) znejú:  

"a)  Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku patrí do 
rozsahu zapísaného dizajnu  5 000 Sk  

b)  Podanie návrhu na výmaz  
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov  1 500 Sk  
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne  500 
Sk".  

32. Položka 225 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:  
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"Poznámka  

Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim 
číslom prihlášky dizajnu a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte "rtf" 
s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových 
častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo 
výške dvoch tretín príslušnej sadzby.".  

33. V položke 226 body 1. až 4. vrátane nadpisu znejú:  

"Predĺženie platnosti zápisu dizajnu  
1. po prvý raz o päť rokov  3 000 Sk  
2. po druhý raz o päť rokov  6 000 Sk  
3. po tretí raz o päť rokov  9 000 Sk  
4. po štvrtý raz o päť rokov  12 000 Sk".  

34. V položke 227 písm. b) bod 1. sa suma "600 Sk" nahrádza sumou 
"800 Sk".  

35. V položke 227 písm. b) bod 6. znie:  

"6.  zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra 500 
Sk".  

36. V položke 227 písm. b) sa vypúšťa bod 7.  

37. V položke 227 písm. b) sa dopĺňajú body 7. a 8., ktoré znejú:  

"7.  zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra 500 Sk  
8. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra 500 Sk".  

38. Položka 228 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:  

"Poznámka  

Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim 
číslom prihlášky topografie polovodičových výrobkov a upravené vo formáte 
"doc", alebo vo formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, 
prípadným predložením obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 
alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej 
sadzby.".  

39. V položke 229 písmeno a) znie:  
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"a)  Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky  
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 
5000 Sk  
2.  kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb  
10 000 Sk  
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu 
tovarov alebo služieb nad tri triedy 500 Sk".  

40. V položke 229 písm. b) bod 1. sa suma "600 Sk" nahrádza sumou 
"800 Sk".  

41. V položke 229 písm. b) sa vypúšťa bod 7.  

42. V položke 230 písm. a) sa suma "600 Sk" nahrádza sumou "1 500 
Sk".  

43. Položka 230 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:  
 

"Poznámka  

Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od 
písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, 
alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené 
zodpovedajúcim číslom prihlášky ochrannej známky a upravené vo formáte 
"doc", alebo vo formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, 
prípadným predložením obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 
alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej 
sadzby.".  

44. Položka 231 znie:  

"Obnova zápisu  

a)  individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb             
4 000 Sk  

b)  kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 8 
000 Sk  

c)  individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 
podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich 
mesiacov od tohto dátumu 8 000 Sk  

d)  kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 
podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich 
mesiacov od tohto dátumu 16 000 Sk  

e)  individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu 
tovarov alebo služieb nad tri triedy 500 Sk  
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„Poznámka  

Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po 
uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez 
žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania 
osvedčenia na základe písomnej výzvy.".  

45. V položke 232 písm. a) sa suma "2 500 Sk" nahrádza sumou "3 000 
Sk".  

46. Nadpis "OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV" nad položkami 233 
až 235 sa nahrádza nadpisom "OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A 
ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV".  

47. V položke 233 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje 
označenie písmena a).  

48. V položke 234 sa suma "2 000 Sk" nahrádza sumou "4 000 Sk".  

49. Položka 234 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:  

"Poznámka  

Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim 
číslom prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia 
výrobku a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte "rtf" s použitými 
základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo 
formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške 
dvoch tretín príslušnej sadzby.".  
 

Čl. III 

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 
osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 
v znení zákona č. 402/2002 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení a 
dopĺňa takto:  

1. V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovami "alebo zvieratá" vypúšťa čiarka a 
slová "alebo pre" sa nahrádzajú slovami "a ani na".  

2. V § 7 ods. 3 druhá veta znie:  

"To platí aj pre medzinárodné prihlášky s určením pre Slovenskú 
republiku, keď za zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje 
zverejnenie vo vestníku (§ 41), a pre európske patentové prihlášky s 
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určením pre Slovenskú republiku (ďalej len "európska patentová prihláška"); 
keď za zverejnenie európskej patentovej prihlášky sa považuje zverejnenie 
podľa čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového dohovoru.".  

3. V § 11 ods. 5 v druhej vete sa slovo "dosiahnutý" nahrádza slovom 
"dosiahnuteľný".  

4. V § 11 ods. 5 v tretej vete sa vypúšťajú slová "dohodnutá alebo 
rozhodnutím súdu určená".  

5. V § 11 sa vypúšťa odsek 6.  

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.  

6. V § 11 ods. 6 sa slová "1 až 6” nahrádzajú slovami "1 až 5”.  

7. V § 16 odsek 1 sa slová "Slovenskej republike" nahrádzajú slovami 
"členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore".  

8. V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:  

"Na určenie rozsahu práva pestovateľa podľa vety prvej a podmienky 
uplatňovania tohto práva sa primerane použijú ustanovenia osobitného 
predpisu. 6a)".  

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:  

"6a) Článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o 
právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 03/ 
zv. 16 Ú.v. ES L 227, 1.9.1994.).".  

9. V § 18 ods. 1 písmeno f) znie:  

"f) pri činnosti vykonávanej na experimentálne účely, za ktoré sa považujú 
aj štúdie a skúšky nevyhnutné na registračné konanie podľa osobitného 
predpisu. 8a)”.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:  

"8a) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o 
zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení 
neskorších predpisov.".  

10. V § 27 ods. 6 sa za slová "právo na udelenie” vkladá slovo 
"krížovej”.  
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11. V § 27 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  

"(7) Ak bola majiteľovi patentu udelená nútená licencia na využívanie 
odrody rastliny podľa osobitného predpisu, 13b) má majiteľ šľachtiteľského 
osvedčenia právo na udelenie krížovej nútenej licencie na využívanie 
biotechnologického vynálezu.".  

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:  

"13b) § 10 zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.".  

12. V § 31 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.  

13. V § 35 ods. 2. písmeno c) znie:  

"c) časť, ktorá sa javí ako opis.".  

14. V § 35 ods. 3 sa slová "§ 79 ods. 7" nahrádzajú slovami "79 ods. 8".  

15. V § 35 ods. 4 znie:  

"(4) Ak úrad zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 písm. 
c) alebo je neúplná, vyzve prihlasovateľa, aby prihlášku v ním určenej 
lehote doplnil.".  

16. V § 35 odsek 6 znie:  

"(6) Určenie dňa podania prihlášky podľa odseku 5 sa neuplatní, ak po 
doplnení podania z dôvodu neúplnosti podľa odseku 4 prihlasovateľ pred 
zverejnením prihlášky vezme späť svoje podanie v časti takto doplnenej.".  

17. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:  

"§ 35a 

(1) Časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) môže prihlasovateľ 
nahradiť odkazom na prvú prihlášku, ak v prihláške uplatnil právo prednosti 
podľa § 36 ods. 2.  

(2) Odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 obsahuje  

a)  výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že časť podania podľa § 35 ods. 2 
písm. c) nahrádza odkazom na prvú prihlášku,  

b)  číslo prvej prihlášky,  

c)  deň podania prvej prihlášky,  
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d)  štát, v ktorom bola prvá prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému 
bola prvá prihláška podaná.  

(3) Prihlasovateľ je povinný predložiť na základe výzvy úradu do 
dvoch mesiacov kópiu prvej prihlášky; ak prvá prihláška nie je v štátnom 
jazyku, prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov 
predložiť aj jej preklad do štátneho jazyka.  

(4) Ak odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti 
podľa odseku 2 alebo prihlasovateľ nevyhovie výzve úradu podľa odseku 3, 
bude sa prihláška považovať za nepodanú. Ak sa prihláška považuje za 
nepodanú, úrad o tom upovedomí prihlasovateľa.".  

18. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová "zo staršej" nahrádzajú slovami "z 
prvej".  

19. V § 36 ods. 3 v prvej vete sa slovo "skoršia" nahrádza slovom 
"prvá".  

20. V § 36 ods. 5 sa za slová "Ak prihlasovateľ" vkladajú slová 
"napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti,".  

21. V § 36 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "bez jeho zavinenia".  

22. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:  

"§ 36a 

(1) Ak prihlasovateľ pred podaním prihlášky podal v Slovenskej 
republike prihlášku úžitkového vzoru so zhodným predmetom, môže pri 
podaní prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo 
prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru. Úrad prizná prihláške dátum 
podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru, 
pokiaľ sa prihláška podá do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového 
vzoru; ak bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo 
prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, prihláška musí byť podaná do 
dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 
mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.  

(2) Prihlasovateľ uplatňujúci právo podľa odseku 1 je povinný v lehote 
troch mesiacov od podania prihlášky predložiť rovnopis prihlášky 
úžitkového vzoru, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa 
dovoláva, inak sa naň neprihliada.".  

23. V § 38 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:  
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"(2) Uložený biologický materiál je odo dňa zverejnenia prihlášky do 
udelenia patentu prístupný prostredníctvom poskytnutia vzorky na základe 
žiadosti. Prihlasovateľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu pred 
zverejnením prihlášky obmedziť prístup k uloženému biologickému 
materiálu len pre nezávislých expertov.  

(3) Po udelení patentu, bez ohľadu na jeho zrušenie alebo zánik, je 
uložený biologický materiál prístupný prostredníctvom poskytnutia vzorky 
na základe žiadosti.  

(4) Vzorku možno poskytnúť len v prípade, ak sa osoba, ktorá o ňu 
žiada, prípadne nezávislý expert podľa odseku 2 druhej vety, zaviaže, že 
počas platnosti patentu  

a)  neposkytne vzorku ani materiál z nej odvodený tretej osobe a  

b)  vzorku a materiál z nej odvodený bude používať len na 
experimentálne účely, ibaže ho prihlasovateľ alebo majiteľ patentu 
tohto záväzku výslovne zbaví.  

(5) Prihlasovateľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu pred 
zverejnením prihlášky obmedziť prístup k uloženému biologickému 
materiálu na dobu 20 rokov odo dňa podania prihlášky len pre nezávislých 
expertov pre prípad, že bude prihláška zamietnutá alebo konanie o 
prihláške bude zastavené; odsek 4 sa použije primerane.".  

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 6 až 8.  

24. § 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:  

"(9) Na opätovné uloženie biologického materiálu v uznávanej 
ukladacej inštitúcii sa vzťahujú podmienky ustanovené medzinárodným 
dohovorom. 15)".  

25. § 45 vrátane nadpisu znie:  

"§ 45 

Úprava a rozdelenie prihlášky 

(1) Prihlasovateľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku 
upraviť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej 
pôvodného podania.  

(2) Až do doby udelenia patentu podľa § 44 ods. 4 môže prihlasovateľ 
prihlášku rozdeliť. Úrad prizná vylúčeným prihláškam deň podania, 
prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak nejdú nad jej rámec.  
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(3) Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu podľa 
§ 43, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná 
žiadosť o úplný prieskum.".  

26. V § 46 odsek 4 znie:  

"(4) Úrad môže patent zrušiť aj po jeho zániku, ak navrhovateľ 
preukáže právny záujem.”.  

27. V § 51 ods. 2 sa za slovo "môže" vkladajú slová "po uplynutí tejto 
lehoty".  

28. V § 51 ods. 2 sa za slová "zmeškaný úkon" vkladá čiarka a slová 
"a to".  

29. V § 51 odsek 4 znie:  

"(4) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 2 v prípade lehoty 
podľa § 47 ods. 1 a 2.".  

30. V § 51 ods. 5 sa slová "sa na ňu vzťahuje zákaz" nahrádzajú 
slovami "jej nemožno vyhovieť".  

31. V § 51 ods. 6 sa za slovom "úrad" vypúšťa slovo "vyhovie" a za 
slová "v konaní" sa vkladá slovo "vyhovie".  

32. V § 51 ods. 7 sa slová "odsekov 1 alebo 2” nahrádzajú slovami 
"odseku 1”.  

33. V § 52 ods. 1 sa slová "bez vlastného zavinenia" nahrádzajú 
slovami "napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti,".  

34. V § 52 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:  

"a v prípade zmeškania lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku 
podľa § 79 ods. 9 najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej 
dodatočnej lehoty podľa medzinárodného dohovoru 15a)".  

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:  

"15a) Článok 5 bis ods. 1 Parížskeho dohovoru na ochranu 
priemyselného vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 
Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. 
marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. 
júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 
31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra 
zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).".  
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35. V § 52 ods. 3 prvá veta znie:  

"Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, 
uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a deň zániku prekážky, 
pre ktorú úkon nemohol vykonať.".  

36. V § 52 odsek 5 znie:  

"(5) Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v 
prípade zmeškania lehôt na  

a)  podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 51 ods. 2 a žiadosti 
o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,  

b)  dodatočné priznanie a preukázanie práva prednosti podľa § 36 ods. 4, 
5 a 7,  

c)  podanie opravného prostriedku v konaní pred úradom podľa § 55 ods. 
1,  

d)  vykonanie úkonov podľa § 47 ods. 1 a 2.".  

37. V § 52 ods. 6 sa slová "sa na ňu vzťahuje zákaz" nahrádzajú 
slovami "jej nemožno vyhovieť".  

38. V § 52 ods. 8 sa vypúšťa slovo "zverejnenej" a slovo "naďalej".  

39. V § 55 ods. 3 písm. b) sa slová "§ 79 ods. 5" nahrádzajú slovami 
"§ 79 ods. 6".  

40. V § 55 sa vypúšťa odsek 4.  

41. V § 58 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:  

"(4) Ak prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky, 1) ktorou sa žiada o 
udelenie patentu v Slovenskej republike, nepredloží túto medzinárodnú 
prihlášku úradu v lehote podľa odseku 3, úrad prizná tejto medzinárodnej 
prihláške právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a).".  

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.  

42. V § 59 ods. 8 sa slová "§ 11 ods. 6" nahrádzajú slovami "§ 11 ods. 
5".  

43. V § 60 ods. 3 sa vypúšťajú slová "(§ 13 ods. 1 až 3)".  

44. V § 60 ods. 4 prvá veta znie:  

"Ak bola európska patentová prihláška alebo určenie pre Slovenskú 
republiku v konaní pred Európskym patentovým úradom vzaté späť, alebo 



ÚŽITKOVÉ VZORY 

 189

sa považuje za späťvzaté, platí, že došlo k zastaveniu konania o prihláške 
podľa § 40 ods. 3.".  

45. V § 60 ods. 5 sa slová "podľa § 51 ods. 5 a 6" nahrádzajú slovami 
"podľa § 51 ods. 6".  

46. V § 61 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a 136" a slová "136 ods. 2" sa 
nahrádzajú slovami "135 ods. 2".  

47. V § 61 ods. 4 sa slovo "až" nahrádza slovom "a".  

48. V § 61 sa vypúšťa odsek 5.  

49. V § 63 ods. 6 sa slová "podľa odseku 2" nahrádzajú slovami 
"podľa odseku 2 alebo 3".  

50. V § 63 ods. 7 sa za slová "v európskom patentovom vestníku" 
vkladajú slová "a za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo 
3".  

51. V § 64 sa slová "podanie odporu" nahrádzajú slovami "podanie 
námietok".  

52. V § 64 sa slová "nebol odpor podaný" nahrádzajú slovami "neboli 
námietky podané".  

53. V § 64 sa slová "v konaní o odpore" nahrádzajú slovami "v konaní 
o námietkach".  

54. V § 65 ods. 3 znie:  

"(3) Ak je európsky patent v konaní o námietkach podľa čl. 101 
Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím Európskeho patentového 
úradu zachovaný v zmenenom znení alebo obmedzený v konaní podľa čl. 
105b Európskeho patentového dohovoru, majiteľ európskeho patentu je 
povinný do troch mesiacov odo dňa oznámenia zmeny v európskom 
patentovom vestníku predložiť úradu preklad zmeneného znenia 
patentového spisu do slovenského jazyka a zaplatiť poplatok za zverejnenie 
(§ 79 ods. 8).”.  

55. V § 65 ods. 5 písm. a) sa slová "na podanie odporu" nahrádzajú 
slovami "na podanie námietok".  

56. V § 65 ods. 5 písm. b) sa slová "v konaní o odpore" nahrádzajú 
slovami "v konaní o námietkach".  
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57. V § 65 ods. 6 sa slová "konanie o zrušenie toho istého 
európskeho patentu" nahrádzajú slovami "konanie o námietkach proti tomu 
istému európskemu patentu".  

58. Slová "79 ods. 8" sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "79 
ods. 9".  

59. V § 79 odsek 10 znie:  

"(10) Podanie na úrad sa môže vykonať prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je podpísané 
elektronickým podpisom, treba ho doplniť v písomnej forme v lehote 
jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za právne neúčinné.”.  

60. Príloha sa dopĺňa o tretí bod, ktorý znie:  

"3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 
2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych 
predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie 
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. ES L 136, 30.4.2004.).".  
 

Čl. IV 

Účinnos ť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.  

Zákon č. 495/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009.  
 

Ivan Gašparovi č v.r.  

Pavol P aška v.r.  

Robert Fico v.r. 
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PRÍL. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE  

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o 
právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mimoriadne vydanie Ú.v. 
EÚ, kap. 13/zv. 20; Ú.v. ES L 213, 30.7.1998).  

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch 
spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Mimoriadne 
vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú.v. EÚ L 136, 30.4.2004).  

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 
kap. 17/zv. 2; Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚŽITKOVÉ VZORY 

 192

____________________  

1) Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných 
vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 
v znení neskorších predpisov).  

2) Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) 
[(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z.z. o 
podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) 
a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov 
(Európskeho patentového dohovoru)].  

3) § 59 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).  

4) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho 
zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 
predpisov.  

5) Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra 
zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového 
vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo 
Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v 
Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra 
zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).  

6) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení 
Svetovej obchodnej organizácie).  

7) Článok 27 Zmluvy o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 
(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o 
uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom 
civilnom letectve).  

8) § 136 až 142 Občianskeho zákonníka.  

9) § 151a až 151me a § 552 Občianskeho zákonníka.  

10) § 508 až 515 Obchodného zákonníka.  

11) § 442a Občianskeho zákonníka.  

12) § 74 až 77 a § 102 Občianskeho súdneho poriadku.  

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

14) Zákon č. 435/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Dohovor o udeľovaní 
európskych patentov (Európsky patentový dohovor) [(oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z. z. o podpísaní Dohovoru o 
udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a o uzavretí Revízie 
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znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového 
dohovoru)].  

15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov.  

16) Napríklad zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 
444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení 
zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z., zákon č. 586/2003 Z. z. o 
advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
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V Y H L Á Š K A  č. 1/2008 Z. z. 

Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
z 12. decembra 2007 

 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") 
podľa § 59 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:  
 

P o d r o b n o s t i  o  n á l e ž i t o s t i a c h  p r i h l á š k y  ú ž i t k o v é h o  
v z o r u  

 

§ 1 

Prihláška úžitkového vzoru (ďalej len "prihláška") obsahuje žiadosť o 
zápis do registra úžitkových vzorov (ďalej len "register") v dvoch 
vyhotoveniach; opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy a 
aspoň jeden uplatnený nárok na ochranu v troch vyhotoveniach, ktoré 
umožňujú ďalšiu reprodukciu.  
 

§ 2 

Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a 
prihlasovateľovi úžitkového vzoru (ďalej len "prihlasovateľ") sa vydá 
potvrdenie o podaní prihlášky.  
 

§ 3 

Žiados ť o zápis do registra 

Žiadosť o zápis do registra obsahuje  

a)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je 
prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a 
sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu pôvodcu, ak nie je 
prihlasovateľom,  
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c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť 
zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  názov technického riešenia,  

e)  výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis do registra,  

f)  podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.  
 

§ 4 

Opis  technického riešenia 

(1) Opis technického riešenia obsahuje  

a)  názov technického riešenia,  

b)  oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka,  

c)  charakteristiku doterajšieho stavu techniky s uvedením dokumentov, z 
ktorých tento stav vyplýva,  

d)  vysvetlenie podstaty technického riešenia a jeho výhody, prípadne 
nevýhody oproti doterajšiemu stavu techniky,  

e)  stručný opis vyobrazení na výkresoch, ak sú priložené,  

f)  najmenej jeden príklad uskutočnenia technického riešenia,  

g)  spôsob priemyselného využitia technického riešenia, ak to nie je 
zrejmé z opisu technického riešenia.  

(2) Jedno z vyhotovení opisu technického riešenia podpisuje 
prihlasovateľ alebo jeho zástupca.  

 

§ 5 

Ano tácia 

(1) Anotácia slúži výlučne ako technická informácia; obsahuje názov 
technického riešenia a stručné zhrnutie toho, čo je uvedené v opise 
technického riešenia, v nárokoch na ochranu, prípadne na výkresoch.  

(2) Anotácia obsahuje najviac 150 slov; anotáciu možno upraviť bez 
zmeny obsahu z úradnej moci.  
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§ 6 

Výkresy 

(1) Na výkresoch sa podstata technického riešenia znázorní 
schematickým zobrazením princípu a všetkých znakov, na ktorých je 
technické riešenie založené.  

(2) Jedno z vyhotovení výkresov podpisuje prihlasovateľ alebo jeho 
zástupca.  
 

§ 7 

Nároky na ochranu 

(1) Nároky na ochranu vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje 
ochrana; sú jasné, stručné a podložené opisom technického riešenia.  

(2) Jedno z vyhotovení nárokov na ochranu podpisuje prihlasovateľ 
alebo jeho zástupca.  
 

§ 8 

Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania 
práva prednosti 

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného 
dohovoru, 1) v žiadosti o zápis do registra uvedie dátum podania prvej 
prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje, a štát, v ktorom bola prihláška 
podaná, prípadne orgán, ktorému bola prihláška podaná.  

(2) Za doklad o práve prednosti podľa § 34 ods. 3 a 4 zákona sa 
pokladá rovnopis prvej prihlášky podľa § 34 ods. 2 zákona potvrdený 
orgánom, ktorému bola prihláška podľa medzinárodného dohovoru 1) 
podaná, alebo jeho úradne overená kópia; s dokladom o práve prednosti 
prihlasovateľ uvedie aj číslo tejto prihlášky.  
 

§ 9 

Podr obnosti o preklade medzinárodnej prihlášky 

(1) Preklad medzinárodnej prihlášky 2) podľa § 57 ods. 1 zákona 
predkladá prihlasovateľ v troch vyhotoveniach.  
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(2) Ak sa v medzinárodnej prihláške podľa odseku 1 vykonali 
akékoľvek zmeny, prihlasovateľ predloží preklad pôvodného znenia 
medzinárodnej prihlášky, preklad zmeneného znenia medzinárodnej 
prihlášky a preklad dokladov vzťahujúcich sa na túto prihlášku. 2)  

 

§ 10 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky 

Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je 
prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a 
sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  dátum, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia prihlášky,  

e)  podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.  
 

§ 11 

Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru 
do registra 

(1) Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra obsahujú  

a)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu namietateľa; ak je 
namietateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a 
sídlo,  

b)  spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu namietateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je namietateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  
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d)  návrh vo veci samej,  

e)  dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, prípadne označenie 
dôkazov, ktoré namietateľ predloží,  

f)  podpis namietateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Námietky sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach vrátane dôkazov.  
 

§ 12 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o pred ĺženie platnosti 
úžitkov ého vzoru 

(1) Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o 
predĺženie platnosti úžitkového vzoru v dodatočnej lehote podáva majiteľ 
úžitkového vzoru, záložný veriteľ alebo účastník súdneho konania, ktorého 
predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, ak bola do registra 
zapísaná skutočnosť, že prebieha súdne konanie o právo na ochranu 
úžitkovým vzorom.  

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru a žiadosť o 
predĺženie platnosti úžitkového vzoru v dodatočnej lehote obsahujú  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  
 

P o d r o b n o s t i  o  n á l e ž i t o s t i a c h  n á v r h u  n a  v ým a z ,  
ž i a d o s t i  o  p r e p i s ,  ž i a d o s t i  o  u r č e n i e ,  ž i a d o s t i  o  
p o k r a čo v a n i e  v  k o n a n í  a  ž i a d o s t i  o  u v e d e n i e  d o  

p r e d o š l é h o  s t a v u  
 

§ 13 

Návrh na výmaz 
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(1) Návrh na výmaz obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je 
navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a 
sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu navrhovateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je navrhovateľ zastúpený alebo musí byť 
zastúpený podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  návrh vo veci samej,  

e)  dôkazy, o ktoré sa návrh na výmaz opiera, alebo označenie dôkazov, 
ktoré navrhovateľ výmazu predloží,  

f)  podpis navrhovateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Návrh na výmaz sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu 
účastníkov konania.  
 

§ 14 

Žiados ť o prepis 

(1) Žiadosť o prepis obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Prílohou k žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený 
doložkou právoplatnosti podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona alebo jeho 
úradne overená kópia.  
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§ 15 

Žiados ť o určenie 

(1) Žiadosť o určenie obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Žiadosť o určenie sa podáva v dvoch vyhotoveniach.  

(3) K žiadosti o určenie žiadateľ priloží v štyroch vyhotoveniach 
samostatný opis predmetu určenia a porovnanie jednotlivých znakov 
predmetu určenia so znakmi technického riešenia definovaného v nárokoch 
na ochranu.  
 

§ 16 

Žiados ť o pokra čovanie v konaní a žiados ť o uvedenie do predošlého 
stavu 

Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do 
predošlého stavu obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  
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P o d r o b n o s t i  o  s p ô s o b e  p o d a n i a  a  n á l e ž i t o s t i a c h  
ž i a d o s t i  o  z á p i s  p r á v a ,  ž i a d o s t i  o  z á p i s  s ú d n e h o  

s p o r u  d o  r e g i s t r a  a  ž i a d o s t i  o  z á p i s  p r e v o d u  a l e b o  
p r e c h o d u  p r á v  z  p r i h l á š k y  d o  r e g i s t r a  

 

§ 17 

(1) Žiadosť o zápis licencie do registra, ktorú podáva úradu majiteľ 
úžitkového vzoru alebo nadobúdateľ licencie, obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; 
ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno 
alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak 
je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej obchodné meno alebo 
názov a sídlo,  

d)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

e)  údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,  

f)  dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy a dátum zániku licenčnej zmluvy,  

g)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Prílohou k žiadosti o zápis licencie do registra je rovnopis licenčnej 
zmluvy alebo jeho úradne overená kópia.  
 

§ 18 

(1) Žiadosť o zápis záložného práva do registra, ktorú podáva úradu 
majiteľ úžitkového vzoru alebo záložný veriteľ, obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; 
ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno 
alebo názov a sídlo,  
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c)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je 
záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov 
a sídlo,  

d)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

e)  dátum uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva,  

f)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Prílohou k žiadosti o zápis záložného práva do registra je rovnopis 
zmluvy o zriadení záložného práva alebo jeho úradne overená kópia.  
 

§ 19 

(1) Žiadosť o zápis súdneho sporu do registra, ktorú podáva úradu 
účastník súdneho konania, ktorého predmetom je právo na ochranu 
úžitkovým vzorom, obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

d)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Prílohou k žiadosti o zápis súdneho sporu do registra je súdom 
potvrdený rovnopis podania na súd podľa § 49 ods. 4 zákona.  
 

§ 20 

(1) Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru alebo 
prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra, ktorú podáva 
prevodca alebo nadobúdateľ úžitkového vzoru alebo prevodca alebo 
nadobúdateľ práv z prihlášky, obsahuje  
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a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo úžitkového vzoru,  

b)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu prevodcu; ak je prevodcom 
právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu nadobúdateľa; ak je 
nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a 
sídlo,  

d)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ako aj 
plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 
podľa § 58 ods. 2 zákona,  

e)  podpis žiadateľa alebo jeho zástupcu.  

(2) Prílohou k žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu úžitkového 
vzoru alebo prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra je rovnopis 
zmluvy o prevode alebo jeho úradne overená kópia, alebo listiny 
preukazujúce prechod úžitkového vzoru alebo prechod práv z prihlášky 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 3) alebo ich rovnopis, 
alebo ich úradne overené kópie.  
 

§ 21 

Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverej ňovaných vo 
Vestní ku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

(1) Do registra sa zapisuje  

a)  číslo úžitkového vzoru,  

b)  dátum zápisu úžitkového vzoru,  

c)  dátum oznámenia zápisu úžitkového vzoru vo Vestníku Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "vestník"),  

d)  názov technického riešenia,  

e)  spisová značka prihlášky,  

f)  dátum podania prihlášky,  

g)  dátum zverejnenia prihlášky,  

h)  údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného 
dohovoru, 1)  
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i)  spisová značka pôvodnej prihlášky pri vylúčenej prihláške,  

j)  spisová značka patentovej prihlášky v prípade odbočenia z patentovej 
prihlášky,  

k)  číslo európskej patentovej prihlášky v prípade zmeny na národnú 
prihlášku,  

l)  číslo podania medzinárodnej prihlášky, 2)  

m)  číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky, 2)  

n)  zatriedenie podľa medzinárodného patentového triedenia,  

o)  priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu pôvodcu,  

p)  priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu prihlasovateľa; ak je 
prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a 
sídlo,  

q)  priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu majiteľa úžitkového vzoru; 
ak je majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno 
alebo názov a sídlo,  

r)  pri zápise licencie údaje uvedené v § 17 ods. 1 písm. c), e) a f); pri 
zápise nútenej licencie údaj o tom, že licencia je nútená,  

s)  pri zápise prevodu práv z prihlášky a prevodu práv z úžitkového vzoru 
údaje uvedené v § 20 ods. 1 písm. c) a dátum uzatvorenia zmluvy 
uvedenej v § 20 ods. 2; pri prechode práv z prihlášky a prechode práv 
z úžitkového vzoru údaje uvedené v § 20 ods. 1 písm. c); pri zápise 
záložného práva údaje uvedené v § 18 ods. 1 písm. c); pri zápise 
prepisu podľa § 47 zákona priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu 
osoby, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na 
ochranu úžitkovým vzorom; ak je táto osoba právnickou osobou, jej 
obchodné meno alebo názov a sídlo; pri zápise súdneho sporu o 
právo na ochranu úžitkovým vzorom údaj o existencii tohto súdneho 
sporu,  

t)  dátum výmazu úžitkového vzoru, dátum čiastočného výmazu 
úžitkového vzoru,  

u)  priezvisko, meno a adresa trvalého pobytu osoby, ktorej patrí právo 
predchádzajúceho užívateľa; ak je táto osoba právnickou osobou, jej 
obchodné meno alebo názov a sídlo,  

v)  priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo 
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obchodné meno, alebo názov a sídlo zástupcu prihlasovateľa alebo 
majiteľa úžitkového vzoru,  

w) dátum zániku úžitkového vzoru, dôvod zániku úžitkového vzoru,  

x)  ďalšie rozhodujúce údaje.  

(2) Pri oznámení zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 4 zákona sa 
vo vestníku zverejní  

a)  priezvisko a meno pôvodcu,  

b)  priezvisko a meno prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická 
osoba, jej obchodné meno alebo názov,  

c)  priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu 
prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru,  

d)  anotácia a  

e)  údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a h) až n).  

(3) Pri oznámení zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 43 ods. 
2 zákona sa vo vestníku zverejní  

a)  priezvisko a meno pôvodcu,  

b)  priezvisko a meno majiteľa úžitkového vzoru; ak je majiteľom 
úžitkového vzoru právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a 
sídlo,  

c)  priezvisko a meno alebo obchodné meno, alebo názov zástupcu 
prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru a  

d)  údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až n).  
 

§ 22 

Spolo čné ustanovenia 

(1) Ak je podanie na úrad vykonané prostredníctvom elektronických 
prostriedkov a je podpísané elektronickým podpisom podľa osobitného 
predpisu, 4) ustanovenia o počte vyhotovení podania a jeho príloh sa 
nepoužijú.  

(2) Ak listinné dôkazy alebo iné doklady predložené úradu nie sú v 
štátnom jazyku, 5) úrad môže vyzvať predkladateľa, aby predložil ich preklad 
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alebo preklad príslušných častí do štátneho jazyka 5) s ich vyznačením v 
pôvodnom texte.  

§ 23 

Účinnos ť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.  
 

Darina Kyliánová v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

1) Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra 
zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového 
vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo 
Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v 
Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra 
zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).  

2) Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných 
vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej 
republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 
v znení neskorších predpisov).  

3) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho 
zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 
predpisov.  

4) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
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Z ÁKON č .  506/2009 Z. z. 

o ochra nných známkach 

z 28. októbra 2009 
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

ZÁKLAD NÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou 
ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok 
pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len 
"úrad"). 
 

§ 2 

Označenie, ktoré môže tvori ť ochrannú známku 

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek 
označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová 
vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho 
obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé 
rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej 
osoby. 
  

§ 3 

Na účely tohto zákona je 

a)  medzinárodnou ochrannou známkou 1) ochranná známka zapísaná v 
registri ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (ďalej len "medzinárodný register"), 

b)  ochrannou známkou Spoločenstva 2) ochranná známka zapísaná v 
registri ochranných známok Spoločenstva (ďalej len "register 
Spoločenstva"), 

 c)  všeobecne známou známkou známka podľa medzinárodného 
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dohovoru 3) 

d)  zahraničnou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v 
registri ochranných známok v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je 
zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru 4) alebo členom 
Svetovej obchodnej organizácie. 5) 

  

§ 4 

Staršia ochranná známka 

Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou 

a)  ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "register") 
so skorším právom prednosti, 

b)  medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky 
so skorším právom prednosti, 

c)  ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo 
so skorším právom seniority, 6) 

d)  označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len 
"prihláška"), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v 
písmene a) alebo c). 

  

Dôvody zamietnutia zápisu ozna čenia do registra 

§ 5 

(1) Do registra sa nezapíše označenie, ak 

a)  nespĺňa podmienky podľa § 2, 

b)  nemá rozlišovaciu spôsobilosť, 

c)  je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom 
styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, 
zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia 
služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, 

d)  je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými 
v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných 
zvyklostiach, 

e)  je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného 
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výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo 
dáva výrobku podstatnú hodnotu, 

f)  je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, 

g)  môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode 
tovarov alebo služieb, 

h)  obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené 
podľa medzinárodného dohovoru, 7) 

i)  obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s 
ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so 
záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných 
zmlúv, 

j)  obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský 
symbol, 

k)  obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, 8) znaky, emblémy alebo 
erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru 
7) a ktoré sú predmetom verejného záujmu, 

l)  je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere, 

m)  obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, 
ktoré takýto pôvod nemajú. 

(2) Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do 
registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom 
podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej 
republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu 
spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené. 
  

§ 6 

Do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou 
ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary 
alebo služby; to neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej 
ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej 
známky. 
  

§ 7 

Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu 
označenia do registra (ďalej len "námietky") podaných podľa § 30 
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a)  majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo 
podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti 
alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a 
staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny 
na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj 
pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou, 

b)  majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo 
podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území 
Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na 
území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto 
označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre 
ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu 
neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena 
staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej 
spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu, 

c)  užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so 
všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky 
označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo 
vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto 
užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne 
známa známka vzťahujú, sú zhodné, 

d)  užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo 
podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred 
dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území 
Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky 
všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti 
tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa 
známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane 
verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj 
pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou, 

e)  majiteľom zahraničnej ochrannej známky, ak prihlasovateľ, ktorý je 
alebo bol na území Slovenskej republiky obchodným zástupcom 
majiteľa zahraničnej ochrannej známky alebo jeho zástupcom na 
základe iného právneho vzťahu (ďalej len "obchodný zástupca"), 
požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu 
jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na takéto konanie 
oprávnený dôvod, 

f)  užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia 
používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo 
podobné s nezapísaným označením alebo iným označením 
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používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území 
Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky 
nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary 
alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto 
označenie nemá iba miestny dosah, 

g)  fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo 
zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti 9) alebo fyzickou osobou 
oprávnenou uplatňovať právo na ochranu osobnosti, 

h)  majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, 10) ak by 
použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté, 

i)  osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia 
mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania 
prihlášky. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÁVA Z OCHRANNEJ ZNÁMKY 

§ 8 

(1) Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú 
známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. 
Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou 
známkou značku r. 

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej 
známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie 

a)  zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú 
zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, 

b)  ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a 
zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje 
pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť 
zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou 
známkou a označením, 

c)  zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území 
Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné 
alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia 
bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti 
alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu 
rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu. 
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(3) Na používanie označenia podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 
9 ods. 2. 

(4) Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, 
majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo 
ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; 
môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj 
peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na 
náhradu škody tým nie sú dotknuté. 

(5) Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať náhrady škody, ktorá 
mu vznikla v dôsledku konania uskutočneného po zverejnení prihlášky a 
ktoré by po zápise ochrannej známky mohlo byť považované za 
neoprávnený zásah do práv z ochrannej známky. 

(6) Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa 
slovníka, encyklopédie alebo podobného diela, v ktorom je jeho ochranná 
známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov 
tovarov alebo služieb, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela uverejnil 
údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná 
známka. 

(7) Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno 
obchodného zástupcu majiteľa zahraničnej ochrannej známky bez jeho 
súhlasu, má majiteľ zahraničnej ochrannej známky právo zakázať mu 
používanie tejto známky; to neplatí ak mal obchodný zástupca na svoje 
konanie oprávnený dôvod. 

(8) Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy. 11) 
  

Použív anie ochrannej známky 

§ 9 

(1) Používaním ochrannej známky je používanie jej majiteľom v 
spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná. 

(2) Používanie ochrannej známky podľa odseku 1 je najmä 

a)  umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch prípadne na ich 
obaloch, 

b)  ponuka alebo uvádzanie na trh takto označených tovarov alebo 
skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie takto 
označených služieb, 



OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 213 

c)  dovoz alebo vývoz takto označených tovarov, 

d)  používanie ochrannej známky v obchodnej korešpondencii alebo v 
reklame. 

(3) Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj 

a)  používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej 
bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch nemeniacich 
jej rozlišovaciu spôsobilosť, 

b)  umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch alebo ich obaloch na 
území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu. 

(4) Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie 
kolektívnej ochrannej známky ( § 43) osobou, ktorá má oprávnenie ju 
používať, sa považuje za používanie majiteľom. 
  

§ 10 

(1) Ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu 
existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas 
nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne 
predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za 
neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej 
nepoužívanie oprávnené dôvody. 

(2) Ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré 
tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná 
známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre 
ktoré sa staršia ochranná známka používa. 
  

§ 11 

Právo na informácie 

(1) Ak dôjde k zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo k 
ohrozeniu týchto práv, môže súd na návrh majiteľa ochrannej známky 
rozhodnúť, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo jeho práva ohrozuje, mu 
poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo 
služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh. 

(2) Informáciami podľa odseku 1 sa rozumie najmä 

a)  meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto 
trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo producenta, 
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výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, 
predajcu, zamýšľaného predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov 
tovaru alebo poskytovateľa služieb, 

b)  údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom 
množstve a o cene príslušných tovarov alebo služieb. 

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná akákoľvek 
osoba, ktorá 

a)  má v držbe tovary porušujúce alebo ohrozujúce práva podľa tohto 
zákona, 

b)  využíva služby, ktoré porušujú alebo ohrozujú práva podľa tohto 
zákona, 

c)  poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním 
alebo ohrozovaním práv podľa tohto zákona alebo 

d)  bola osobou uvedenou v písmenách a) až c) označená ako osoba 
zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii tovarov alebo 
poskytovaní služieb porušujúcich alebo ohrozujúcich práva podľa 
tohto zákona. 

(4) Právo na poskytnutie informácie nemožno priznať, ak by možné 
následky jeho výkonu boli neprimerané závažnosti následkov vyplývajúcich 
zo splnenia takto uloženej povinnosti. 
  

§ 12 

(1) Na návrh majiteľa ochrannej známky súd nariadi, aby tovary, 
materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k 
porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli 

a)  stiahnuté z obchodnej siete, 

b)  definitívne odstránené z obchodnej siete, 

c)  inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo 
ohrozovanie práva; jednoduché odstránenie protiprávne použitého 
označenia na falšovanom tovare sa nepovažuje za opatrenie 
zamedzujúce ďalšie porušovanie práva, 

d)  zničené vhodným spôsobom. 

(2) Opatrenia podľa odseku 1 sa vykonajú na náklady porušovateľa 
alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti 
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neodôvodňujú iný postup. 

(3) Návrhom podľa odseku 1 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu 
zničenia predmetov nie je súd viazaný. 
  

§ 13 

(1) Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným 
opatrením 12) ukladať rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej, ak 
oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú 
majetkovú či nemajetkovú ujmu. 

(2) V rozhodnutí o predbežnom opatrení môže súd aj bez návrhu 
uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú zábezpeku v primeranej 
výške, prípadne podmieniť vykonateľnosť tohto rozhodnutia zložením 
peňažnej zábezpeky. Pri rozhodovaní o výške peňažnej zábezpeky súd 
prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže 
vzniknúť odporcovi vykonaním predbežného opatrenia, ako aj na majetkové 
pomery navrhovateľa; uloženie povinnosti zložiť zábezpeku nesmie byť 
podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva. 

(3) Súd môže na návrh odporcu rozhodnúť o vydaní peňažnej 
zábezpeky ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy 
v peniazoch odporcovi, ak mu ujma bola spôsobená vykonaním 
predbežného opatrenia a navrhovateľ nepodal v súdom určenej lehote 
návrh na začatie konania alebo navrhovateľ nebol vo veci samej úspešný. 
Súd peňažnú zábezpeku alebo jej pomernú časť vráti navrhovateľovi, ak bol 
navrhovateľ vo veci samej celkom alebo sčasti úspešný. 

(4) Ak v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa odporca dozvedel o 
vzniku ujmy podľa odseku 3, nedôjde k uplatneniu nároku na náhradu 
majetkovej alebo nemajetkovej ujmy na súde podľa odseku 3 alebo k 
dohode účastníkov o použití peňažnej zábezpeky, súd túto zábezpeku 
navrhovateľovi vráti. 
  

§ 14 

Obmedzenie práv z ochrannej známky 

(1) Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám 
používať v obchodnom styku ich vlastné meno, priezvisko, obchodné meno 
alebo adresu, údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, 
zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovarov alebo 
služieb a označenie potrebné na určenie účelu tovarov, najmä ich 
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príslušenstva alebo náhradných dielov, alebo na určenie účelu služieb za 
predpokladu, že tretia osoba ich používa v súlade s obchodnými 
zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže. 

(2) Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak používateľ 
nezapísaného označenia, ktoré má iba miestny dosah, používa v 
obchodnom styku nezapísané označenie zhodné alebo podobné s touto 
ochrannou známkou a toto používanie sa začalo pred dňom podania 
prihlášky a rozsah jeho používania sa nezmenil. 
  

§ 15 

Vyčerpanie práv z ochrannej známky 

(1) Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám 
používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto 
ochrannou známkou uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v štáte 
tvoriacom Európsky hospodársky priestor. 13) 

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej 
známky opodstatnené dôvody zakázať ďalšie obchodovanie s tovarom, 
najmä ak sa po uvedení tovarov na trh zmenil alebo zhoršil ich stav bez 
zavinenia majiteľa ochrannej známky. 
  

§ 16 

Obmedzenie práv v dôsledku strpenia 

(1) Majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv 
uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie 
neskoršej ochrannej známky za neplatnú alebo brániť v jej ďalšom 
používaní pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná 
známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe 
nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak 
prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. 

(2) Majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť 
používaniu staršej ochrannej známky alebo iných práv podľa odseku 1, a to 
ani v prípade, ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo nositeľ iných práv 
podľa odseku 1 strpel používanie neskoršej ochrannej známky počas 
piatich po sebe nasledujúcich rokov. 
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§ 17 

Prevod ochrannej známky 

(1) Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary 
alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo pre niektoré z 
nich. Zmluva o prevode ochrannej známky musí mať písomnú formu, inak 
je neplatná. 

(2) Prevod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám 
dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom 
účinnosti prevodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis prevodu 
ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti, ktorú je oprávnená 
podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

(3) Nadobúdateľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu 
až po doručení žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky; ustanovenie 
odseku 2 tým nie je dotknuté. 

(4) Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky úrad zamietne, ak by 
prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu verejnosti o povahe, 
kvalite alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, pre ktoré je 
ochranná známka zapísaná. 

(5) Ak by prevodom ochrannej známky mohlo dôjsť ku klamaniu 
verejnosti podľa odseku 4 len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je 
ochranná známka zapísaná, úrad žiadosť o zápis prevodu zamietne len v 
rozsahu týchto tovarov alebo služieb. 

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na prevod 
práv z prihlášky. 
  

§ 18 

Prechod ochrannej známky 

(1) Ochranná známka prechádza na nového majiteľa v prípadoch 
ustanovených osobitným predpisom. 14) 

(2) Prechod ochrannej známky nadobúda účinnosť voči tretím osobám 
dňom jeho zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom 
účinnosti prechodu ochrannej známky zostávajú zachované. Zápis 
prechodu ochrannej známky vykoná úrad na základe žiadosti jej pôvodného 
majiteľa alebo jej nového majiteľa. 

(3) Nový majiteľ ochrannej známky môže vykonávať úkony voči úradu 
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až po doručení žiadosti o zápis prechodu; ustanovenie odseku 2 tým nie je 
dotknuté. 

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na prechod 
práv z prihlášky. 
 

§ 19 

Majiteľ zahraničnej ochrannej známky môže podať na súd návrh na 
určenie práva na zápis zmeny majiteľa ochrannej známky, ak bola 
ochranná známka zapísaná na meno jeho obchodného zástupcu. Súd 
návrh zamietne, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený 
dôvod. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu úrad na žiadosť zapíše 
zmenu majiteľa ochrannej známky. 
  

§ 20 

Licenčná zmluva 

(1) Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na 
používanie ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo 
služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (ďalej len "licencia") 
licenčnou zmluvou. 

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon práv z 
licenčnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 15) 

(3) Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jej 
zápisu do registra. Zápis licenčnej zmluvy do registra vykoná úrad na 
základe žiadosti, ktorú je oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 
Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že majiteľ ochrannej známky 
môže udeliť licenciu ďalším osobám a môže ochrannú známku sám 
používať. 

(4) Pri neoprávnenom zásahu do práv chránených týmto zákonom 
alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva 
ako majiteľovi ochrannej známky. 

(5) Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať svojich práv z 
ochrannej známky voči nadobúdateľovi licencie len v prípade, ak 
nadobúdateľ licencie poruší ustanovenia licenčnej zmluvy o jej trvaní, o 
podobe, v ktorej sa môže ochranná známka používať, o rozsahu tovarov 
alebo služieb, pre ktoré bola licencia poskytnutá, o území, na ktorom môže 
byť ochranná známka používaná alebo o kvalite tovarov alebo kvalite 
služieb vyrobených alebo poskytnutých nadobúdateľom licencie. 
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§ 21 

Záložné právo 

(1) Ochranná známka môže byť predmetom záložného práva. 

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon 
záložného práva sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 16) 

(3) Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak 
je neplatná. 

(4) Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložného dlžníka 
vykoná zápis o zriadení alebo zániku záložného práva k ochrannej známke 
do registra. 

(5) Záložné právo k ochrannej známke vzniká dňom jeho zápisu do 
registra. 
  

§ 22 

Platnos ť a obnova zápisu ochrannej známky 

(1) Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania 
prihlášky. 

(2) Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného 
veriteľa úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať 
rokov. Obnova zápisu ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni uplynutia platnosti zápisu ochrannej známky. 

(3) Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky možno podať najskôr 
v poslednom roku platnosti jej zápisu. Ak žiadosť o obnovu zápisu 
ochrannej známky nie je podaná najneskôr v posledný deň platnosti zápisu 
ochrannej známky, platí, že žiadosť o obnovu zápisu nebola podaná; 
ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté. 

(4) Ak žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky nebola podaná v 
lehote uvedenej v odseku 3, možno podať žiadosť o obnovu zápisu 
ochrannej známky v dodatočnej lehote šiestich mesiacov, ktorá začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď podľa odseku 3 mala byť žiadosť o 
obnovu zápisu ochrannej známky najneskôr podaná. 

(5) Ak je žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky podaná len pre 
niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad 
platnosť jej zápisu obnoví len pre tieto tovary alebo služby. 
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§ 23 

Zánik ochrannej známky 

(1) Ochranná známka zanikne dňom 

a)  skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu 
zápisu, 

b)  účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom; vzdanie sa 
ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v oznámení o 
vzdaní sa ochrannej známky uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ 
ochrannej známky vzdáva; ak tento deň v oznámení uvedený nie je, 
vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom doručenia 
oznámenia úradu alebo 

c)  účinnosti zrušenia ochrannej známky. 

(2) Vzdanie sa ochrannej známky, ku ktorej sú viazané práva tretích 
osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť dňom predloženia 
písomného súhlasu osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy 
môžu byť zánikom ochrannej známky dotknuté, alebo dňom, keď majiteľ 
ochrannej známky doloží zánik týchto práv. 
  

TRETIA ČASŤ 

KONANIE PRED ÚRADOM 

§ 24 

Prihláška 

(1) O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou 
podanou na úrade. 

(2) Prihláška obsahuje 

a)  žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky, 

b)  identifikačné údaje prihlasovateľa, 

c)  identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ 
zastúpený, 

d)  znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie 
prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho 
plošné vyobrazenie, 
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e)  zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané 
ako ochranná známka, 

f)  podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu. 

(3) V zozname podľa odseku 2 písm. e) sa tovary alebo služby uvedú 
v zatriedení podľa medzinárodnej dohody 17) spolu s príslušným číslom 
triedy. 

(4) Prihláška sa môže týkať len jedného označenia. 
  

§ 25 

Deň podania prihlášky 

(1) Dňom podania prihlášky je deň doručenia podania úradu, ktoré 
obsahuje 

a)  údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa, že žiada o zápis 
ochrannej známky, 

b)  údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom 
alebo jeho zástupcom a 

c)  náležitosti podľa § 24 ods. 2 písm. d) a e) okrem uvedenia zatriedenia 
podľa § 24 ods. 3. 

(2) Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad 
prihlasovateľa vyzve, v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, 
na ich doplnenie. V tomto prípade je dňom podania prihlášky deň doručenia 
podania, ktorým prihlasovateľ tieto údaje a náležitosti doplnil, inak sa 
prihláška považuje za nepodanú. 
  

§ 26 

Právo prednosti 

(1) Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá 
neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné 
alebo podobné tovary alebo služby 

a)  odo dňa podania prihlášky podľa § 25 alebo 

b)  odo dňa práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru 4) 
vyplývajúceho z prvej prihlášky tejto ochrannej známky. 

(2) Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ 
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uplatniť už v prihláške a do troch mesiacov od jej podania toto právo 
preukázať dokladom o práve prednosti, 18) inak sa na právo prednosti 
neprihliada. Toto právo možno uplatniť, len ak prvá prihláška tejto 
ochrannej známky bola podaná v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je 
zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru 4) alebo ktorý je členom 
Svetovej obchodnej organizácie; 5) inak toto právo možno uplatniť len vtedy, 
ak je splnená podmienka vzájomnosti. 

(3) Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa odseku 1 písm. 
b), uvedie v prihláške číslo a dátum podania prihlášky ochrannej známky, z 
ktorej odvodzuje právo prednosti, a štát, v ktorom bola táto prihláška 
podaná. Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých 
prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si 
právo prednosti uplatňuje. 

(4) Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje aj na služby. 

(5) Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá 
doklad o práve prednosti. 
  

§ 27 

Úprava ozna čenia a rozdelenie prihlášky 

(1) Na žiadosť prihlasovateľa úrad povolí úpravu označenia týkajúcu 
sa jeho mena, priezviska alebo názvu, prípadne obchodného mena alebo 
sídla, trvalého pobytu či miesta podnikania, ak ich zmena nastala po podaní 
prihlášky a ak táto úprava uvádza údaje obsiahnuté v označení do súladu 
so skutočnosťou bez toho, aby zmenila celkový charakter označenia. Iné 
zmeny v označení nie sú po podaní prihlášky prípustné. Ak sa označenie 
upraví po zverejnení prihlášky, prihláška sa opätovne zverejní s upraveným 
označením. 

(2) Po podaní prihlášky môže prihlasovateľ zúžiť zoznam tovarov 
alebo služieb, pre ktoré sa má označenie zapísať; takéto zúženie nemožno 
vziať späť. Rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa má 
označenie zapísať, nie je prípustné. 

(3) Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený 
rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu 
tak, že z prihlášky vyjme niektoré tovary alebo služby do jednej alebo 
viacerých samostatných prihlášok. Právo prednosti a deň podania z 
pôvodnej prihlášky sa zachovajú aj pre rozdelené prihlášky. 

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na ochrannú 
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známku. 
  

§ 28 

Prieskum a zverejnenie prihlášky 

(1) Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či 
prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom. 

(2) Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 až 4, úrad 
vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak 
prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o 
prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na 
odstránenie nedostatkov vopred upozorniť. 

(3) Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad 
prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí 
umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má 
prihláška zamietnuť. 

(4) Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 3 týkajú len 
určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto 
tovary alebo služby. 

(5) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak 
prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 3, úrad prihlášku zverejní vo 
Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len 
"vestník"). 
  

§ 29 

Pripomienky proti zápisu ozna čenia do registra 

(1) Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné 
pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 
6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do 
registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o 
prihláške ochrannej známky. 

(2) Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim 
môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala 
pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi. 
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N á m i e t k y  

§ 30 

Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej 
len "namietateľ") v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať 
námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené 
dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po 
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 
  

§ 31 

(1) Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30, úrad konanie 
o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí 
namietateľovi. 

(2) Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, 
upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej 
lehote vyjadril. 

(3) Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v lehote podľa odseku 
2, úrad konanie o prihláške v rozsahu podaných námietok zastaví. Na tento 
následok musí úrad prihlasovateľa vo výzve na vyjadrenie k námietkam 
upozorniť. Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške úrad doručí 
prihlasovateľovi a namietateľovi. 

(4) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý 
bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach 
úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi. 
  

§ 32 

(1) Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad 
preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených 
dôvodov podľa § 7. 

(2) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do 
registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku 
zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti 
tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo 
služby. 

(3) Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov 
uplatnených podľa § 7, námietky zamietne. 
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§ 33 

Zápis ochrannej známky 

(1) Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a 
konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa § 30 neboli podané 
námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným 
rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad 
označenie zapíše do registra. 

(2) Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom 
zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom 
ochrannej známky; majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej 
známky do registra. 

(3) Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku. 
  

§ 34 

Zrušenie ochrannej známky 

(1) Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak 

a)  na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary 
alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia 
najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak 
alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná 
známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich 
po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa 
ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a 
podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej 
používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa 
začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu 
na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po 
uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však 
neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa 
majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej 
zrušenie, 

b)  sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa 
stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je 
zapísaná, 

c)  ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom 
alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo 
službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, 
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kvalite alebo o zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb. 

(2) Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe 
súdneho rozhodnutia, podľa ktorého 

a)  ochranná známka obsahujúca meno a priezvisko alebo vyobrazenie 
fyzickej osoby, prípadne jej pseudonym porušuje práva na ochranu 
osobnosti, 

b)  ochranná známka obsahujúca názov alebo obchodné meno fyzickej 
osoby alebo právnickej osoby zasahuje do jej dobrej povesti, 

c)  ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo, 

d)  použitie tejto ochrannej známky je nekalé súťažné konanie. 19) 

(3) Návrh na zrušenie ochrannej známky podľa odseku 2 musí byť 
podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
súdneho rozhodnutia. 

(4) Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti 
tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší 
ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby. 

(5) Zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na 
jej zrušenie. 
  

§ 35 

Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 

(1) Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom 
na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli 
splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov 
platných v čase jej zápisu. 

(2) Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak 
bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej 
známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na 
území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, 
nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je 
zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky 
za neplatnú. 

(3) Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby 
uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej 
známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. 
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(4) Úrad môže vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú aj po jej zániku 
podľa § 23 ods. 1, ak ten, kto podal návrh na vyhlásenie ochrannej známky 
za neplatnú, preukáže právny záujem. 

(5) Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadí 
ako keby k jej zápisu do registra nedošlo. 

(6) Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len 
určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, 
úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby. 

 

§ 36 

Osobitné ustanovenia o ú činkoch zrušenia ochrannej známky alebo 
vyhlás enia ochrannej známky za neplatnú 

(1) Účinky zrušenia ochrannej známky alebo vyhlásenia ochrannej 
známky za neplatnú sa netýkajú 

a)  rozhodnutí vo veci porušenia práv z ochrannej známky, ktoré 
nadobudli účinnosť a boli vykonané pred nadobudnutím účinnosti 
rozhodnutia o zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej 
známky za neplatnú, 

b)  zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia o 
zrušení ochrannej známky alebo o vyhlásení ochrannej známky za 
neplatnú v rozsahu plnenia poskytnutého na ich základe pred 
nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia; možno však požadovať 
vrátenie plnenia poskytnutého na základe zmluvy. 

(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť majiteľa 
ochrannej známky za škodu alebo bezdôvodné obohatenie. 
  

§ 37 

Návrh na zrušenie ochrannej známky a návrh na vyhlásenie ochrannej 
známky za neplatnú 

(1) Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať odôvodnenie, ktoré je 
doložené dôkazmi; na doplnenie a rozšírenie odôvodnenia návrhu na 
zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky 
za neplatnú o ďalší dôvod sa neprihliada. 

(2) Ak návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na 
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vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neobsahuje náležitosti podľa 
odseku 1, úrad konanie o tomto návrhu zastaví. Rozhodnutie o zastavení 
konania úrad doručí osobe, ktorá návrh na zrušenie ochrannej známky 
alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podala (ďalej len 
"navrhovateľ"). 

(3) Ak úrad konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo o 
návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nezastaví podľa 
odseku 2 alebo 6, vyzve majiteľa ochrannej známky, aby sa k návrhu na 
zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky 
za neplatnú v určenej lehote vyjadril. 

(4) Ak sa majiteľ ochrannej známky v lehote podľa odseku 3 k návrhu 
na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej 
známky za neplatnú nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu. 

(5) Ak úrad v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky zistí, že 
nie sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 až 3, alebo v konaní o návrhu 
na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zistí, že nie sú splnené 
podmienky podľa § 35 ods. 1 alebo 3, návrh zamietne. Návrh na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú úrad zamietne aj v prípade, ak na základe 
vyjadrenia majiteľa neskoršej ochrannej známky zistí, že sú splnené 
podmienky podľa § 10 ods. 1. 

(6) Úrad konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za 
neplatnú podľa § 35 zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bol návrh podaný. 
Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí navrhovateľovi a majiteľovi 
ochrannej známky. 

(7) Spolu s návrhom na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 
alebo s návrhom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 
ods. 1 alebo 3 je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 100 eur. Úrad kauciu 
vráti, ak návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu vyhovie. 
  

§ 38 

Pred ĺženie lehoty a pokra čovanie v konaní 

(1) Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom 
určenej lehoty na vykonanie úkonu podanej pred uplynutím tejto lehoty úrad 
môže lehotu predĺžiť. 

(2) Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý zmeškal úradom 
určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže úrad rozhodnúť o pokračovaní v 
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konaní, ak účastník konania zároveň s podaním žiadosti o pokračovanie v 
konaní urobí zmeškaný úkon; žiadosť o pokračovanie v konaní musí byť 
podaná najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa uplynutia lehoty. 

(3) Žiadosti podľa odseku 2 nemožno vyhovieť v prípade zmeškania 
lehôt podľa § 31 ods. 2 a § 37 ods. 3. 

(4) Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o 
pokračovanie v konaní, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1 alebo 2 
alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí 
žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na 
ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá. 

(5) Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky 
rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú. 

(6) Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktorá spĺňa 
podmienky podľa odseku 1, do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že 
žiadosti bolo vyhovené. 
  

§ 39 

Uvedenie do predošlého stavu 

(1) Na základe žiadosti účastníka konania, ktorý napriek náležitej 
starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom 
určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto 
úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže úrad 
rozhodnúť o uvedení do predošlého stavu, ak účastník konania zároveň s 
podaním tejto žiadosti urobí zmeškaný úkon; žiadosť o uvedenie do 
predošlého stavu musí byť podaná do dvoch mesiacov od zániku prekážky, 
pre ktorú účastník konania nemohol úkon vykonať, najneskôr však do 12 
mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty a v prípade zmeškania lehoty na 
podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu ochrannej známky najneskôr 
do šiestich mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 22 
ods. 4. 

(2) Účastník konania je povinný v lehotách podľa odseku 1 žiadosť o 
uvedenie do predošlého stavu odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili 
vykonaniu úkonu a deň zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať. 

(3) Ak nastanú pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 
2, úrad vyzve žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal. 

(4) Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v 
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prípade zmeškania lehôt na 

a)  podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 38 ods. 2 a žiadosti 
o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1, 

b)  uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 26 ods. 2, 

c)  podanie námietok podľa § 30, 

d)  podanie rozkladu podľa § 40 ods. 1, 

e)  vykonanie úkonov podľa § 22 ods. 3, § 31 ods. 2, § 34 ods. 3, § 37 
ods. 3 a § 40 ods. 3. 

(5) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá 
nespĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa 
odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; 
pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa 
k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá. 

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne 
účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú. 
  

§ 40 

Rozklad 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno 
podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný 
rozklad má odkladný účinok. 

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to 
neplatí 

a)   vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, 

b)   vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých 
účastníkov konania na jednej strane. 

(3) Odôvodnenie rozkladu musí byť podané do jedného mesiaca odo 
dňa podania rozkladu. V prípade nepodania odôvodnenia rozkladu v tejto 
lehote úrad konanie o rozklade zastaví. Úrad konanie zastaví aj v prípade 
oneskoreného alebo neprípustného rozkladu. 

(4) Rozklad nie je prípustný proti rozhodnutiu, ktorým bolo 

a)  vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie 
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do predošlého stavu, 

b)  zastavené konanie podľa § 51 ods. 8 alebo ktorým bolo zastavené 
konanie o rozklade podľa odseku 3. 

  

§ 41 

Register 

(1) Úrad vedie register v elektronickej podobe, do ktorého 
zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a ochranných známkach. 
Register je verejný a každý má právo do neho nahliadnuť. 

(2) Údaje zapísané v registri sa považujú za platné, kým nie je 
rozhodnutím príslušného orgánu určené inak. 

(3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a 
vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení 
rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti 
bezodkladne vyznačí v registri. 
  

§ 42 

Vestník 

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti 
týkajúce sa prihlášok a ochranných známok, ako aj úradné oznámenia a 
rozhodnutia zásadnej povahy. 
  

ŠTVRTÁ ČASŤ 

KOLEKT ÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA 

§ 43 

(1) Kolektívna ochranná známka je ochranná známka spôsobilá 
rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia fyzických 
osôb alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len 
"združenie"), od tovarov alebo služieb iných osôb. 

(2) Ak nie je ustanovené inak, platia pre prihlášku kolektívnej 
ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ochrannej známky, jej zánik, ako 
aj na konanie vo veci zrušenia kolektívnej ochrannej známky alebo jej 
vyhlásenia za neplatnú primerane ustanovenia tohto zákona. 
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(3) Na konanie o prihláške kolektívnej ochrannej známky sa vzťahujú 
ustanovenia § 28 až 32. 

(4) Podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane 
sankcií za ich porušenie sa určia písomnou zmluvou o používaní kolektívnej 
ochrannej známky uzatvorenej medzi všetkými členmi združenia (ďalej len 
"zmluva o používaní"). 
  

§ 44 

Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky 

(1) Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ 
podať združenie. 

(2) Prihláška kolektívnej ochrannej známky okrem náležitostí 
uvedených v § 24 ods. 2 a 3 musí obsahovať 

a)  zmluvu o používaní, 

b)  zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov, ktorí 
môžu kolektívnu ochrannú známku používať. 

(3) Úrad na žiadosť združenia zapíše do registra zmenu v zozname 
podľa odseku 2 písm. b). 
  

§ 45 

Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky 

(1) Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary 
alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná známka zapísaná, majú 
členovia združenia uvedení v zozname podľa § 44 ods. 2 písm. b). 

(2) Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, 
nemôže byť predmetom licencie ani záložného práva. 

(3) Okrem prípadov uvedených v § 34 úrad zruší kolektívnu ochrannú 
známku aj vtedy, ak členovia združenia zásadným spôsobom porušujú 
zmluvu o používaní alebo ak združenie zanikne. 
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PIATA ČASŤ 

MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA A OCHRANNÁ ZNÁMKA 
SPOLOČENSTVA 

Zápis medzinárodnej ochrannej známky 

§ 46 

Osoba, ktorá má trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej 
republiky alebo je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky, môže 
požiadať prostredníctvom úradu o zápis medzinárodnej ochrannej známky 
do medzinárodného registra alebo o zapísanie zmien týkajúcich sa zápisu 
medzinárodnej ochrannej známky v medzinárodnom registri podľa 
medzinárodného dohovoru. 1) 

 

§ 47 

(1) Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je 
vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa 
územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre 
Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej 
ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška. 

(2) Medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená 
Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa podmienky podľa § 5 a 6, 
a podlieha aj námietkam ako národná prihláška. 

(3) Lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany 
medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného 
úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva. 

(4) Ak úrad neoznámi odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej 
známky podľa medzinárodného dohovoru 1) alebo ak je takéto odmietnutie 
vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je 
vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý 
účinok ako ochranná známka zapísaná v registri. 

(5) Na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za 
dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej 
známke pre územie Slovenskej republiky. 

(6) Odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre 
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územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ako zamietnutie národnej 
prihlášky. 

(7) Označenie, ktoré je predmetom prihlášky podanej podľa 
medzinárodného dohovoru, 20) úrad zapíše do registra bez ďalšieho 
konania. 
  

Ochranná známka Spolo čenstva 

§ 48 

(1) Prihlášku ochrannej známky Spoločenstva možno podať na úrade, 
ktorý na nej vyznačí deň podania a do dvoch týždňov ju odošle Úradu pre 
harmonizáciu vnútorného trhu. 21) 

(2) Zápis ochrannej známky Spoločenstva v registri Spoločenstva má 
na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako zápis ochrannej známky 
zapísanej v registri. Práva z ochrannej známky Spoločenstva možno 
uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej 
únii. 22) 

(3) Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 
podľa osobitného predpisu 23) opatrí úrad potvrdením o vykonateľnosti. 24) 
  

§ 49 

Premena prihlášky ochrannej známky Spolo čenstva a premena 
ochrann ej známky Spolo čenstva na národnú prihlášku 

(1) Úrad preskúma, či žiadosť o začatie konania o premene prihlášky 
ochrannej známky Spoločenstva alebo premene ochrannej známky 
Spoločenstva na národnú prihlášku podľa osobitného predpisu 25) obsahuje 

a)  preklad žiadosti do slovenského jazyka, 

b)  adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, 

c)  zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného 
označenia. 

(2) Ak žiadosť o začatie konania o premene prihlášky ochrannej 
známky Spoločenstva alebo premene ochrannej známky Spoločenstva na 
národnú prihlášku nespĺňa podmienky podľa odseku 1, úrad vyzve 
žiadateľa, aby v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, 
nedostatky odstránil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, 
úrad konanie zastaví. Na tento následok musí úrad žiadateľa vo výzve 
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upozorniť. 

(3) Národnej prihláške, ktorá vznikla premenou prihlášky ochrannej 
známky Spoločenstva alebo premenou ochrannej známky Spoločenstva, sa 
prizná dátum podania a dátum práva prednosti z tejto prihlášky alebo 
ochrannej známky, prípadne aj právo seniority. 6) Práva z takejto národnej 
prihlášky a následne z ochrannej známky zapísanej v registri možno 
uplatniť najskôr odo dňa, keď Slovenská republika pristúpila k Európskej 
únii. 22) 

(4) Prihláška podľa odseku 3 podlieha konaniu ako národná prihláška. 
  

§ 50 

(1) Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri, ktorej prihláška bola 
podaná v dobrej viere s právom prednosti pred prístupom Slovenskej 
republiky k Európskej únii, 22) má právo zakázať na území Slovenskej 
republiky používanie ochrannej známky Spoločenstva, ktorej účinky boli 
rozšírené na územie Slovenskej republiky na základe prístupu Slovenskej 
republiky k Európskej únii, 22) ak 

a)  ochranná známka zapísaná v registri je zhodná s ochrannou známkou 
Spoločenstva, ktorá je zapísaná pre zhodné tovary alebo služby, 

b)  z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v 
registri s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosti alebo 
podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa obe vzťahujú, existuje 
pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť 
zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s ochrannou 
známkou Spoločenstva, 

c)  z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti ochrannej známky zapísanej v 
registri, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, s 
ochrannou známkou Spoločenstva by použitie ochrannej známky 
Spoločenstva na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, 
pre ktoré je ochranná známka zapísaná v registri, bez náležitého 
dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého 
mena ochrannej známky zapísanej v registri alebo by bolo na ujmu 
rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zapísanej v registri alebo 
jej dobrému menu. 

(2) Majiteľ ochrannej známky zapísanej v registri uvedenej v odseku 1 
môže za porušenie svojich práv požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla 
v dôsledku používania ochrannej známky Spoločenstva na území 
Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 4. 
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ŠIESTA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE 
USTANOVENIA 

Spolo čné ustanovenia 

§ 51 

(1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území štátu, 
ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru, 4) alebo na území 
štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie, 5) alebo sú štátnymi 
príslušníkmi tohto štátu, majú rovnaké práva a povinnosti ako štátni 
príslušníci Slovenskej republiky; ak štát, v ktorom majú osoby trvalý pobyt 
alebo sídlo, nie je štátom, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného 
dohovoru 4) alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, 5) práva podľa 
tohto zákona možno priznať len za podmienky vzájomnosti. 

(2) Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 
alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené oprávneným 
zástupcom. 26) 

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, 
ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú občanmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 13) a právnické osoby, ktoré 
majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území štátu, 
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 
13) Takýto účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na 
doručovanie na území Slovenskej republiky. 

(4) Oprávnený zástupca je povinný oznámiť úradu adresu na 
doručovanie na území Slovenskej republiky. 

(5) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní 27) s výnimkou ustanovení § 19, 28, 
29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60. 

(6) Ak je prílohou podania kópia listiny, o ktorej pravosti má úrad 
pochybnosti, môže požiadať o predloženie originálu listiny alebo jej 
overenej kópie. 

(7) Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad 
môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník konania vo 
výzve upozornený. 

(8) Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho 
začatie, ak nejde o konanie, ktoré môže úrad začať z vlastného podnetu. 
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Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť. 

(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na úrad sa robí 
písomne v štátnom jazyku. 28) 

(10) Podanie na úrad sa môže urobiť aj telefaxom alebo 
elektronickými prostriedkami. Podanie urobené telefaxom alebo 
elektronickými prostriedkami, ktoré nie je podpísané elektronickým 
podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom, treba doplniť v 
písomnej forme do jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za 
nepodané. 

(11) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť 
zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa ním navrhuje. Každé 
podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva. 

(12) Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného 
predpisu. 29) 
  

§ 52 

(1) Účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na 
preukázanie svojich tvrdení. 

(2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, 
a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. 

(3) Úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré 
boli účastníkmi konania predložené. 
  

§ 53 

Splnomoc ňovacie ustanovenie 

Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti 
o 

a)  náležitostiach prihlášky, 

b)  náležitostiach žiadosti o úpravu označenia, 

c)  náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra, 

d)  náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra, 

e)  údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku, 
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f)  náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a 
dokladu o vzniku práva prednosti, 

g)  náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a 
sídla, alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu, 

h)  náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu 
do registra, 

i)  náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej 
známky do registra, 

j)  náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a 
podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia o existencii licenčnej zmluvy, 

k)  náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku 
do registra, 

l)  náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky, 

m)  náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky, 

n)  náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, 

o)  náležitostiach rozkladu, 

p)  vedení spisu. 
  

§ 54 

Prechodné ustanovenia 

(1) Konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do 
účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že 
prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju 
prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona. 

(2) Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto 
zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov 
platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa 
predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je 
v súlade s týmto zákonom. 

(3) Ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný 
návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa 
za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie 
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ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia 
podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na 
vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a 
jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona. 

(4) Ak boli pred účinnosťou tohto zákona podané námietky podľa § 9 
doterajšieho zákona, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, 
namietateľ je povinný dať ich do súladu s podmienkami podľa tohto zákona 
do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa na ne 
nebude prihliadať. 
  

§ 55 

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie uvedené v prílohe. 

 

§ 56 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa: 

1.  zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 
577/2001 Z. z., zákona č. 14/2004 Z. z., zákona č. 344/2004 Z. z., 
zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 495/2008 Z. z., 

2.  vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 
117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o 
ochranných známkach v znení vyhlášky č. 709/2002 Z. z. 

  

§ 57 

Účinnos ť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 

 
Ivan Gašparovi č v.r. 

 
Pavol P aška v.r. 

 
Robert Fico v.r. 
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PRÍL. 
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH 

SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE 
 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 
2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti 
ochranných známok (Ú.v. EÚ L 299, 8.11.2008). 
  
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 
kap. 17/zv. 2; Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004). 
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____________________ 
  
1) Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných 
známok zo 14. apríla 1891, revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 
2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 
1957 a v Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 
Zb. v znení neskorších predpisov). 

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo 
obchodných známok v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

2) Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 zo dňa 26. februára 2009 o ochrannej známke 
Spoločenstva (Ú.v. ES L 78, 24.3.2009). 

3) Čl. 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 
1883, revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 
6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v 
Stockholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení 
vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.). 

Čl. 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí 
Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie). 

4) Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva. 

5) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení 
Svetovej obchodnej organizácie). 

6) Čl. 34 a 35 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009. 

7) Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva. 

8) Napríklad § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 
453/2001 Z.z. 

9) § 11 až 16 Občianskeho zákonníka. 

10) Napríklad zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach 
výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11) § 11 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a 
o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov. 

12) § 74 až 77 a § 102 Občianskeho súdneho poriadku. 

13) Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, 
Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, 
Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom 
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hospodárskom priestore (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky č. 266/2004 Z. z.), 

Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom 
priestore a štyri súvisiace dohody (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky č. 122/2008 Z. z.). 

14) Napríklad § 116 Obchodného zákonníka, § 483 Občianskeho zákonníka, zákon č. 
111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. 

15) § 508 až 515 Obchodného zákonníka. 

16) § 151a až 151md a § 552 Občianskeho zákonníka. 

17) Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 
15. júna 1957, revidovaná v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 
(vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra 
zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.). 

18) Čl. 4 písm.D ods. 3 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva. 

19) § 44 až 52 Obchodného zákonníka. 

20) Čl. 9quinquies Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise 
továrenských alebo obchodných známok. 

21) Čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009. 

22) Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou 
republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou 
republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, 
Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou 
republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a 
Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou 
republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, 
Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou 
republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, 
Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, 
Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k 
Európskej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 
185/2004 Z.z.). 

23) Čl. 86 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009. 

24) § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. 

25) Čl. 113 Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009. 

26) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových 
zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o 
ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v 
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znení zákona č. 330/2007 Z. z. 

27) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. 

28) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
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VYHLÁŠKA č. 567/2009 Z. z. 

Úradu p riemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 
 

z 10. decembra 2009 
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") 
podľa § 53 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len 
"zákon") ustanovuje: 
 

§ 1 

Podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky 

(1) V prihláške ochrannej známky (ďalej len "prihláška") sa uvedie, 

a)  či ide o slovné, obrazové, kombinované alebo trojrozmerné 
označenie; ak ide o slovné označenie, ktoré obsahuje slovné prvky v 
inom ako latinskom písme, aj ich prepis v latinskom písme, 

b)  či sa označenie prihlasuje v čiernobielom alebo vo farebnom 
vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie 
farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej 
vzorkovnice farieb, 

c)  adresa pre doručovanie, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu 
alebo so sídlom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prihlášku 
podáva (ďalej len "prihlasovateľ"), alebo s adresou trvalého pobytu, 
adresou miesta podnikania alebo so sídlom jej zástupcu. 

(2) Identifikačnými údajmi prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. b) 
zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je 
prihlasovateľom fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je 
prihlasovateľom právnická osoba. 

(3) Identifikačnými údajmi zástupcu prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 
písm. c) zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 
alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého 
pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak 
ide o právnickú osobu. 

(4) Identifikačnými údajmi člena združenia podľa § 44 ods. 2 písm. b) 
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zákona sa rozumejú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je 
členom združenia fyzická osoba, a obchodné meno alebo názov a sídlo, ak 
je členom združenia právnická osoba. 

(5) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 26 ods. 1 písm. 
b) zákona, uvedie sa v prihláške aj číslo zápisu, ak bola ochranná známka 
zapísaná. 

(6) K prihláške obsahujúcej iné ako slovné označenie v bežnom 
písme sa priložia dve zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na 
reprodukciu s rozmermi najviac 8 cm x 8 cm. 

(7) Ak z plošného vyobrazenia nie sú zrejmé podrobnosti 
trojrozmerného označenia, k prihláške sa priloží aj ďalšie vyobrazenie 
umožňujúce jasné rozlíšenie podrobností označenia alebo jeho slovný opis, 
prípadne jeho vzorka. 

(8) Ak je podaná žiadosť o zápis medzinárodnej ochrannej známky do 
registra ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva podľa § 46 zákona, k žiadosti sa priloží aj preklad 
zoznamu tovarov alebo služieb do francúzskeho jazyka. 

(9) Prihláške sa na úrade pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej 
podania a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky. 
  

§ 2 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o úpravu ozna čenia 

(1) Žiadosť o úpravu označenia alebo ochrannej známky podľa § 27 
ods. 1 a 4 zákona obsahuje  

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,  

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, 

c)  nové znenie alebo vyobrazenie označenia alebo ochrannej známky, 

d)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ 
alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený, 

e)  opis požadovanej zmeny. 

(2) K žiadosti o úpravu označenia alebo ochrannej známky, ktoré 
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obsahujú iné ako slovné označenie v bežnom písme, sa priložia dve 
zreteľné vyobrazenia označenia vhodné na reprodukciu s rozmermi najviac 
8 cm x 8 cm. 

(3) Prílohou k žiadosti o úpravu označenia alebo ochrannej známky je 
doklad, ktorý potvrdzuje zmenu v údajoch podľa § 27 ods. 1 zákona. 

(4) Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb podľa § 27 ods. 
2 a 4 zákona obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, 

c)  zúžený zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried 
medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s príslušným číslom triedy tejto 
klasifikácie, 

d)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ 
alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený. 

  

§ 3 

Podrobnosti o náležitostiach pripomienok proti zápisu ozna čenia do 
registr a ochranných známok úradu 

(1) Pripomienky proti zápisu označenia do registra ochranných 
známok úradu (ďalej len "register") obsahujú 

a)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva pripomienky, 

b)  spisovú značku prihlášky, proti ktorej pripomienky smerujú, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá 
podáva pripomienky, zastúpená, 

d)  odôvodnenie pripomienok, prípadne dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie 
pripomienok opiera. 

(2) Pripomienky proti zápisu označenia do registra vrátane dôkazov 
sa podávajú v dvoch vyhotoveniach. 
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§ 4 

Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu ozna čenia do 
registr a 

(1) Námietky proti zápisu označenia do registra obsahujú 

a)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva námietky (ďalej len 
"namietateľ"), 

b)  spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú, a deň jej 
zverejnenia, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je namietateľ 
zastúpený, 

d)  označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane 
uvedenia ich tried podľa medzinárodnej klasifikácie 1) alebo údaj, že 
sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v 
prihláške, 

e)  odôvodnenie námietok, 

f)  návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť, 

g)  dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera. 

(2) Námietky proti zápisu označenia do registra vrátane dôkazov sa 
podávajú v dvoch vyhotoveniach. 
  

§ 5 

Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverej ňovaných vo 
Vestní ku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

(1) Do registra sa zapisuje 

a)  číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  dátum podania prihlášky alebo aj údaje o vzniku práva prednosti, 
prípadne práva seniority, 

c)  dátum zverejnenia prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "vestník"), 
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d)  dátum zápisu ochrannej známky do registra, 

e)  spisová značka prihlášky, 

f)  znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky; ak ochranná známka 
obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, zapíše sa aj ich 
prepis v latinskom písme, 

g)  údaj, či je ochranná známka v čiernobielom alebo vo farebnom 
vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, aj slovné pomenovanie 
farieb, prípadne aj ich číselné kódy vrátane názvu použitej 
vzorkovnice farieb, 

h)  trieda medzinárodnej klasifikácie obrazových prvkov ochrannej 
známky, 

i)  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky, 

j)  druh ochrannej známky, 

k)  zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka 
zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie 1) 
spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie, 

l)  dátum obnovy zápisu ochrannej známky, 

m)  medzinárodný zápis ochrannej známky, 

n)  zoznam členov združenia podľa zmluvy o používaní kolektívnej 
ochrannej známky, 

o)  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu majiteľa ochrannej 
známky, ak je zastúpený, 

p)  zrušenie ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej známky za 
neplatnú alebo iný zánik ochrannej známky vrátane vzdania sa 
ochrannej známky. 

(2) Do registra sa zapisuje aj 

a)  úprava označenia alebo ochrannej známky, 

b)  zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná 
známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodnej 
klasifikácie 1) spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie, 
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c)  zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného 
mena alebo názvu a sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej 
známky, 

d)  zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo adresy 
miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodného mena alebo názvu a sídla zástupcu majiteľa ochrannej 
známky, ak je zastúpený, 

e)  zmena zoznamu členov združenia podľa zmluvy o používaní 
kolektívnej ochrannej známky, 

f)  údaje o prevode a prechode ochrannej známky vrátane údajov 
uvedených v § 9 ods. 1 písm. c), pri prevode aj dátum uzatvorenia 
zmluvy uvedenej v § 9 ods. 2, 

g)  údaje o licenčnej zmluve uvedené v § 10 ods. 3 písm. c) až f), 

h)  zriadenie a zánik záložného práva na ochrannú známku vrátane 
údajov uvedených v § 11 ods. 1 písm. c), 

i)  ďalšie údaje, ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis. 

(3) Pri zverejnení prihlášky podľa § 28 ods. 5 zákona sa vo vestníku 
uvedie 

a)  spisová značka prihlášky, 

b)  dátum podania prihlášky a údaje o vzniku práva prednosti, ak sa 
uplatňuje, 

c)  znenie alebo vyobrazenie označenia, 

d)  zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané, 
uvedených v poradí tried medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s 
príslušným číslom triedy tejto klasifikácie, 

e)  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo prihlasovateľa, 

f)  meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov zástupcu 
prihlasovateľa. 

(4) Po zápise ochrannej známky do registra sa vo vestníku zverejnia 
údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a zmeny týkajúce sa základných 
údajov, ku ktorým došlo po zápise ochrannej známky do registra. 
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§ 6 

Podrobnosti o náležitostiach osved čenia, druhopisu osved čenia, 
výpisu z registra a dokladu o vzniku práva prednosti 

(1) V osvedčení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú 
údaje podľa § 5 ods. 1. O zmenách v zápise ochrannej známky do registra, 
ku ktorým došlo po vydaní osvedčenia, sa majiteľovi ochrannej známky 
vydá dodatok k osvedčeniu. 

(2) Na žiadosť majiteľa ochrannej známky sa vydá druhopis 
osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra a o dodatkoch k 
osvedčeniu. 

(3) Na žiadosť sa vydá výpis z registra alebo výpis z údajov o 
prihláške každému, kto o to požiada. Výpis z registra obsahuje údaje platné 
ku dňu vydania výpisu z registra. 

(4) Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky sa 
vydá doklad o vzniku práva prednosti, ktorý obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, 

c)  znenie alebo vyobrazenie označenia alebo ochrannej známky, 

d)  zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried 
medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s príslušným číslom triedy tejto 
klasifikácie, pre ktoré je označenie alebo ochranná známka zapísaná, 

e)  dátum podania prihlášky. 
  

§ 7 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena 
alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu 

Žiadosť o zápis zmeny obchodného mena alebo názvu a sídla alebo 
mena, priezviska a adresy trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa 
ochrannej známky do registra obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, 
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c)  nový názov alebo obchodné meno a sídlo alebo nové meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa alebo majiteľa 
ochrannej známky, ktoré má byť zapísané do registra, 

d)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ 
alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený. 

  

§ 8 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis 
zmeny zástupcu do registra 

Žiadosť o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu v konaní o 
prihláške alebo v konaní o ochrannej známke zapísanej do registra 
obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, 

d)  plnomocenstvo udelené zástupcovi; v prípade zmeny zástupcu aj 
zrušenie plnomocenstva pre skôr zapísaného zástupcu. 

  

§ 9 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu 
ochrannej známky do registra 

(1) Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do 
registra obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo nadobúdateľa ochrannej známky, 
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d)  vyjadrenie, či sa ochranná známka prevádza alebo či ochranná 
známka prechádza pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je 
zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa ochranná známka 
prevádza alebo ochranná známka prechádza len pre niektoré tovary 
alebo služby, pre ktoré je zapísaná, uvedie sa ich zoznam v poradí 
tried medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s príslušným číslom triedy 
tejto klasifikácie a zároveň sa uvedie zoznam tovarov a služieb v 
poradí tried medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s príslušným číslom 
triedy tejto klasifikácie tej časti tovarov a služieb, pre ktorú sa 
ochranná známka neprevádza alebo neprechádza, 

e)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ o prevod 
alebo prechod ochrannej známky zastúpený. 

(2) K žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky sa priloží zmluva o 
prevode, jej úradne overená kópia, úradne overený výňatok zo zmluvy o 
prevode preukazujúci zmenu majiteľa ochrannej známky alebo iný doklad 
preukazujúci zmenu majiteľa ochrannej známky. 

(3) K žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky sa priloží doklad 
preukazujúci prechod ochrannej známky podľa osobitných predpisov. 2) 

(4) Pri žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky sa 
primerane použijú odseky 1 až 3. 

(5) K žiadosti o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky podľa § 19 
zákona sa priloží rovnopis rozhodnutia súdu vo veci zmeny majiteľa 
ochrannej známky opatrený doložkou právoplatnosti alebo jeho úradne 
overená kópia. 

(6) K žiadosti o zápis zmeny v zozname členov združenia podľa § 44 
ods. 3 zákona sa priloží doklad preukazujúci zmenu zmluvy o používaní 
kolektívnej ochrannej známky. 
  

§ 10 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis licen čnej zmluvy do 
registr a a podrobnosti o náležitostiach vyhlásenia o existencii 

licen čnej zmluvy 

(1) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 
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b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo osoby, ktorá žiada o zápis licenčnej zmluvy do 
registra, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá 
žiada o zápis licenčnej zmluvy do registra, zastúpená, 

d)  údaj o type licencie, 

e)  údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré 
je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa 
licencia poskytuje len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je 
ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo 
služieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s príslušným 
číslom triedy tejto klasifikácie, 

f)  dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku 
licenčnej zmluvy. 

(2) K žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra sa priloží úradne 
overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej 
zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými 
stranami tejto licenčnej zmluvy. 

(3) Vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo nadobúdateľa licencie na ochrannú známku, 

d)  údaj o type licencie, 

e)  údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré 
je ochranná známka zapísaná, alebo len pre niektoré z nich; ak sa 
licencia poskytuje len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je 
ochranná známka zapísaná, uvedie sa zoznam týchto tovarov alebo 
služieb v poradí tried medzinárodnej klasifikácie 1) spolu s príslušným 
číslom triedy tejto klasifikácie, 

f)  dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku 
licenčnej zmluvy. 
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§ 11 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na 
ochrannú známku do registra 

(1) Žiadosť o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra 
obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo záložného veriteľa, 

d)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je záložný veriteľ 
zastúpený. 

(2) K žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do 
registra sa priloží zmluva o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia 
súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo jeho úradne overená kópia, 
alebo iný doklad preukazujúci vznik, zmenu alebo zánik záložného práva. 
  

§ 12 

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej 
známky 

(1) Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky do registra obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky alebo záložného 
veriteľa, 

c)  vyhlásenie, že sa žiada o obnovu zápisu ochrannej známky, 

d)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je majiteľ ochrannej 
známky alebo záložný veriteľ zastúpený. 

(2) V prípade žiadosti podľa § 22 ods. 5 zákona sa uvedú aj údaje 
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podľa § 2 ods. 4 písm. c). 
  

§ 13 

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky 

(1) Návrh na zrušenie ochrannej známky (ďalej len "návrh na 
zrušenie") obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na zrušenie, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá 
podáva návrh na zrušenie, zastúpená, 

d)  označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na zrušenie týka, 
alebo údaj, že sa návrh na zrušenie týka všetkých tovarov a služieb, 

e)  odôvodnenie návrhu na zrušenie, 

f)  návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť, 

g)  dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie opiera, 

h)  v prípade návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre 
územie Slovenskej republiky preklad tohto návrhu do anglického 
alebo francúzskeho jazyka. 

(2) Návrh na zrušenie vrátane dôkazov sa podáva v dvoch 
vyhotoveniach. 

(3) K návrhu na zrušenie podľa § 34 ods. 2 zákona sa priloží rovnopis 
rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti, podľa ktorého 
ochranná známka porušuje právo na ochranu osobnosti, zasahuje do 
dobrej povesti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, zasahuje do starších 
práv k autorskému dielu alebo používanie ochrannej známky je zakázané 
ako nekalé súťažné konanie, alebo úradne overená kópia takéhoto 
rozhodnutia súdu. 
  

 

 



OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 256 

§ 14 

Podrobnosti o náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky 
za neplatnú 

(1) Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú obsahuje 

a)  spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky, 

b)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno 
alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva návrh na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú, 

c)  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta 
podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá 
podáva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, 
zastúpená, 

d)  označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú týka, alebo údaj, že sa návrh na 
vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka všetkých tovarov alebo 
služieb, 

e)  odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, 

f)  návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť, 

g)  dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 
opiera, 

h)  v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej 
známky pre územie Slovenskej republiky preklad tohto návrhu do 
anglického alebo francúzskeho jazyka. 

(2) Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vrátane 
dôkazov sa podáva v dvoch vyhotoveniach. 

 

§ 15 

Podrobnosti o náležitostiach rozkladu 

Rozklad a odôvodnenie podľa § 40 ods. 3 zákona vrátane dôkazov sa 
podáva v dvoch vyhotoveniach. 
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§ 16 

Podrobnosti o vedení spisu 

O prihláške a o ochrannej známke sa vedie osobitný spis, ktorý 
obsahuje všetky podania, správy a rozhodnutia úradu. 
  

§ 17 

Spolo čné ustanovenie 

Ak je podanie na úrad vykonané prostredníctvom elektronických 
prostriedkov a je podpísané elektronickým podpisom, 3) ustanovenia o 
počte vyhotovení sa nepoužijú. 
  

§ 18 

Účinnos ť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 

 
v z. Ján Bachratý v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
  
1) Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 
15. júna 1957, revidovaná v Štokholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 
(vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky č. 77/1985 Zb.). 
  
2) Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 460 
až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 12 až 17 zákona č. 
111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. 
  
3) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Z Á K O N  č. 444/2002 Z. z. 

o dizajnoch 

z 20. júna 2002 
 

Zmena:  344/2004 Z. z.  
84/2007 Z. z. 
495/2008 Z. z. 

 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLAD NÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

(1) Tento zákon upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s 
vytvorením, právnou ochranou a uplatnením dizajnu.  

(2) Tento zákon nenahrádza ochranu poskytovanú rovnakým 
predmetom podľa osobitných predpisov. 1)  

 

§ 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Na účely tohto zákona sa rozumie  

a)  dizajnom vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v 
znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo 
materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia,  

b)  zapísaným dizajnom dizajn zapísaný do registra dizajnov,  

c)  výrobkom akákoľvek priemyselne alebo remeselne zhotovená hmotná 
vec vrátane obalu, úpravy, grafických symbolov, typografických 
znakov alebo z častí určených na zostavenie zloženého výrobku s 
výnimkou počítačových programov,  
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d)  zloženým výrobkom je výrobok, ktorý sa skladá z viacerých častí, 
ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozobratie a opätovné 
zostavenie výrobku.  

 

§ 3 

Podmienky ochrany 

(1) Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.  

(2) Dizajn použitý na výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého 
výrobku, alebo dizajn v takom výrobku stelesnený sa považuje za nový a 
majúci osobitý charakter len vtedy,  

a)  ak súčasť zostáva aj po začlenení do zloženého výrobku viditeľná pri 
bežnom užívaní a  

b)  ak viditeľné znaky súčastí spĺňajú samy osebe podmienku novosti a 
osobitého charakteru.  

(3) Bežným užívaním podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie užívanie 
konečným užívateľom s výnimkou údržbárskych, servisných alebo 
opravárskych prác.  

 

§ 4 

Novos ť 

(1) Dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený 
verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32).  

(2) Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v 
nepodstatných detailoch.  
 

§ 5 

Osobitý charakter 

(1) Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u 
informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého 
užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva 
prednosti (§ 32).  

(2) Pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru 
tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu (§ 11) pri tvorbe dizajnu.  
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§ 6 

Sprístupnenie verejnosti 

(1) Dizajn sa považuje za sprístupnený verejnosti, ak bol zverejnený 
po zápise do registra dizajnov (ďalej len "register") alebo vystavený, použitý 
v obchode, alebo inak sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva 
prednosti. To neplatí, ak sa takéto sprístupnenie nemohlo pri bežnom 
obchodnom styku stať známym špecialistom v príslušnom odvetví pred 
dňom vzniku práva prednosti (§ 32).  

(2) Dizajn sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol tretej 
osobe sprístupnený pod podmienkou dôvernosti.  

(3) Dizajn, na ktorý sa požaduje ochrana podľa tohto zákona, sa 
nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol sprístupnený verejnosti 
pôvodcom dizajnu, jeho právnym nástupcom alebo treťou osobou ako 
dôsledok poskytnutia informácie alebo konania pôvodcu dizajnu alebo jeho 
právneho nástupcu počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti 
(§ 32); to platí aj v prípade, ak bol dizajn sprístupnený verejnosti ako 
dôsledok zneužitia vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi.  

 

§ 7 

Dizajny dané ich technickou funkciou a dizajny vzájomného 
prepojenia 

(1) Pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa neprihliada 
na znaky, ktoré  

a)  sú dané výlučne technickou funkciou výrobku,  

b)  musia byť reprodukované v ich presnom tvare a rozmeroch tak, aby 
mohol byť výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je 
dizajn použitý, mechanicky spojený s iným výrobkom alebo 
umiestnený do tohto výrobku, okolo tohto výrobku alebo oproti tomuto 
výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu.  

(2) Odsek 1 neplatí, ak je účelom dizajnu, ktorý inak spĺňa podmienky 
podľa § 4 a 5, umožniť viacnásobné zostavenie alebo spojenie vzájomne 
zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému.  
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Z á p i s  a  v ý l u k y  z o  z á p i s u  d o  r e g i s t r a  
 

§ 8 

Dizajn, ktorý spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona, zapisuje 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") do 
registra.  
 

§ 9 

Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je v rozpore s verejným 
poriadkom alebo s dobrými mravmi.  
 

§ 10 

(1) Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je zhodný s dizajnom, ktorý 
je predmetom prihlášky dizajnu (ďalej len "prihláška") podanej v Slovenskej 
republike so skorším právom prednosti (§ 32) za predpokladu jeho zápisu.  

(2) Úrad nezapíše do registra dizajn, ak bol už v Slovenskej republike 
zapísaný zhodný dizajn so skorším právom prednosti (§ 32).  
 

P ô v o d c a  d i z a j n u  
 

§ 11 

(1) Pôvodcom dizajnu je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou 
tvorivou činnosťou.  

(2) Právo na dizajn vrátane práva podať prihlášku má pôvodca dizajnu 
(ďalej len "právo na dizajn").  

(3) Pôvodca dizajnu má právo byť uvedený v prihláške, ak je 
prihlasovateľom iná osoba, a má právo byť zapísaný do registra ako 
pôvodca dizajnu, ak je majiteľom zapísaného dizajnu (§ 15) iná osoba.  

(4) Spolupôvodcom dizajnu je ten, kto sa podieľal na jeho vytvorení 
tvorivou činnosťou.  

(5) Spolupôvodca dizajnu má právo na dizajn v rozsahu, v akom sa 
podieľal na jeho vytvorení. Ak sa spolupôvodcovia dizajnu nedohodnú inak 
alebo ak inak nerozhodne príslušný orgán, platí, že podiel spolupôvodcov 
dizajnu na jeho vytvorení je rovnaký.  
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§ 12 

(1) Ak pôvodca dizajnu vytvoril dizajn v rámci plnenia úloh z 
pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu, 
prechádza právo na dizajn na zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu 
nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.  

(2) Pôvodca dizajnu, ktorý vytvoril dizajn podľa odseku 1, je povinný 
zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu v písomnej forme 
upovedomiť a zároveň mu odovzdať vyobrazenie dizajnu.  

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi dizajnu právo na 
dizajn, a to v písomnej forme v lehote troch mesiacov od upovedomenia 
podľa odseku 2. Ak zamestnávateľ neuplatní v písomnej forme právo na 
dizajn v tejto lehote, prechádza toto právo späť na pôvodcu dizajnu. 
Zamestnávateľ, ako aj pôvodca dizajnu sú v tejto lehote povinní zachovávať 
o dizajne mlčanlivosť voči tretím osobám. Zamestnávateľ je povinný 
zachovávať mlčanlivosť o dizajne ešte počas jedného mesiaca odo dňa, 
keď na pôvodcu dizajnu prešlo späť právo na dizajn.  

(4) Pôvodca dizajnu, voči ktorému sa uplatnilo právo na dizajn podľa 
odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. 
Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci prínos dosiahnuteľný využitím 
alebo iným uplatnením dizajnu, pričom sa prihliada na materiálny podiel 
zamestnávateľa na vytvorení dizajnu, ako aj na rozsah a obsah pracovných 
úloh pôvodcu dizajnu. Ak dohodnutá alebo rozhodnutím príslušného orgánu 
určená odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším 
využitím alebo iným uplatnením dizajnu, pôvodca dizajnu má právo na 
dodatočné vyrovnanie.  

(5) Práva a povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 až 4 zostávajú po 
zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom dizajnu a zamestnávateľom 
nedotknuté.  

 

§ 13 

(1) Právo na dizajn môže byť predmetom prevodu alebo prechodu.  

(2) Právo na dizajn s výnimkou práva na pôvodcovstvo patrí aj 
právnym nástupcom osôb uvedených v § 11 ods. 2 a 5 a v § 12 ods. 1.  

(3) Zmluva o prevode práva na dizajn musí mať písomnú formu.  

(4) Právo na dizajn prechádza na inú osobu v prípadoch 
ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 2)  
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(5) S prevodom alebo prechodom práva na dizajn, ktorý sa uskutoční 
po podaní prihlášky, súčasne nastáva i prevod alebo prechod práv z 
prihlášky. Prevod alebo prechod práv z prihlášky však nadobudne účinnosť 
voči tretím osobám až odo dňa zápisu do registra.  

 

§ 14 

Rozsah ochrany 

(1) Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný 
v registri, s výnimkou znakov podľa § 7. Do rozsahu ochrany patrí každý 
dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem.  

(2) Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa prihliada na mieru tvorivej 
voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu (§ 11) pri tvorbe dizajnu.  
 

DRUHÁ ČASŤ 

ÚČINKY ZAPÍSANÉHO DIZAJNU 
 

§ 15 

Majiteľ zapísaného dizajnu 

(1) Majiteľom zapísaného dizajnu je fyzická osoba alebo právnická 
osoba zapísaná ako majiteľ v registri.  

(2) Zapísaný dizajn môže byť v spolumajiteľstve viacerých osôb.  
 

§ 16 

Spolumajite ľstvo zapísaného dizajnu 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na úpravu vzťahov medzi 
spolumajiteľmi zapísaného dizajnu sa primerane použijú ustanovenia 
všeobecne záväzného právneho predpisu. 3)  

(2) Každý zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu má právo využívať 
zapísaný dizajn.  

(3) Dohoda o zrušení spolumajiteľstva zapísaného dizajnu a o 
vzájomnom vyrovnaní musí mať písomnú formu.  

(4) Ak spolumajiteľ zapísaného dizajnu alebo spoluprihlasovateľ 
dizajnu nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa 



DIZAJNY 

 264

zapísaného dizajnu alebo spoluprihlasovateľa dizajnu prechádza jeho 
podiel na ostatných spolumajiteľov zapísaného dizajnu alebo 
spoluprihlasovateľov dizajnu v pomere zodpovedajúcom ich 
spolumajiteľským alebo spoluprihlasovateľským podielom.  

(5) Ak sa spolumajiteľ zapísaného dizajnu vzdá svojho 
spolumajiteľského podielu, jeho podiel prechádza na ostatných 
spolumajiteľov zapísaného dizajnu v pomere zodpovedajúcom ich 
spolumajiteľským podielom.  

 

§ 17 

Práva vyplývajúce zo zápisu 

(1) Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný 
dizajn, brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, 
poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu, previesť zapísaný 
dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo.  

(2) Využívanie zapísaného dizajnu je najmä výroba, ponuka, uvedenie 
na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, v ktorom je zapísaný dizajn 
stelesnený alebo na ktorom je použitý, alebo skladovanie tohto výrobku na 
takéto účely.  

(3) Účinky zapísaného dizajnu nastávajú odo dňa jeho zápisu do 
registra. Ak nebol zapísaný dizajn zverejnený (§ 35 ods. 2) vo Vestníku 
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "vestník"), 
môže jeho majiteľ uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu dizajnu do 
registra voči tretím osobám len vtedy, ak nie je dizajn patriaci do rozsahu 
ochrany využívaný v dobrej viere.  

 

§ 18 

Vyčerpanie práv 

Majiteľ zapísaného dizajnu nemá právo zakázať tretím osobám 
nakladať s výrobkom, v ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany 
stelesnený alebo na ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany použitý, 
ak bol tento výrobok majiteľom zapísaného dizajnu alebo s jeho súhlasom 
uvedený na trh.  
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O b m e d z e n i e  ú č i n k o v  z a p í s a n é h o  d i z a j n u  
 

§ 19 

(1) Právo majiteľa zapísaného dizajnu nemožno uplatniť proti tomu, 
kto pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32) na území Slovenskej republiky 
v dobrej viere využíval dizajn patriaci do rozsahu ochrany alebo vykonal 
preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu dizajnu 
patriaceho do rozsahu ochrany nezávisle od pôvodcu dizajnu alebo majiteľa 
zapísaného dizajnu (ďalej len "predchádzajúci užívateľ"). V prípade 
pochybností sa konanie predchádzajúceho užívateľa považuje za konanie v 
dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.  

(2) Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho užívateľa na 
využívanie dizajnu podľa odseku 1 je možný výlučne ako súčasť prevodu 
alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa dizajn patriaci do 
rozsahu ochrany využíva, alebo sa vykonali preukázateľné prípravy 
bezprostredne smerujúce k využívaniu dizajnu patriaceho do rozsahu 
ochrany.  
 

§ 20 

Práva vyplývajúce zo zapísaného dizajnu sa nevzťahujú na  

a)  činnosť vykonávanú súkromne na neobchodné účely,  

b)  činnosť vykonávanú na experimentálne účely,  

c)  reprodukciu na účely citácií alebo výučby za predpokladu, že táto 
činnosť je v súlade s poctivým obchodným stykom a nie je 
neprimerane na ujmu riadneho využívania zapísaného dizajnu, a ak je 
uvedený zdroj,  

d)  vybavenie lodí a lietadiel iných krajín (ďalej len "dopravný 
prostriedok"), ak sa dostanú prechodne na územie Slovenskej 
republiky,  

e)  dovoz náhradných dielov a príslušenstva na územie Slovenskej 
republiky na účely opravy dopravného prostriedku podľa písmena d),  

f)  vykonanie opráv dopravného prostriedku podľa písmena d).  
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§ 21 

Prevod zapísaného dizajnu 

(1) Zapísaný dizajn možno previesť na inú osobu zmluvou, ktorá musí 
mať písomnú formu.  

(2) Prevod zapísaného dizajnu nadobúda právne účinky voči tretím 
osobám odo dňa zápisu do registra.  

(3) Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom zápisu prevodu 
zapísaného dizajnu do registra zostávajú zachované.  

 

§ 22 

Prechod zapísaného dizajnu 

(1) Zapísaný dizajn prechádza na nového majiteľa v prípadoch 
ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 2)  

(2) Prechod zapísaného dizajnu nadobúda právne účinky voči tretím 
osobám odo dňa zápisu do registra.  

(3) Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom prechodu zapísaného 
dizajnu zostávajú zachované.  

 

§ 23 

Záložné právo 

(1) K zapísanému dizajnu možno zriadiť záložné právo.  

(2) Na záložné právo, ako aj na vzťahy medzi záložným veriteľom a 
záložcom sa použijú primerane ustanovenia všeobecne záväzného 
právneho predpisu. 4)  

(3) Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu.  

(4) Zmluvné záložné právo vzniká odo dňa zápisu do registra.  
 

§ 24 

Lic enčná zmluva 

(1) Súhlas na využívanie zapísaného dizajnu (ďalej len "licencia") sa 
udeľuje licenčnou zmluvou.  
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(2) Vznik, zánik a výkon práva z licenčnej zmluvy sa spravuje 
ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu. 5)  

(3) Na platné uzavretie licenčnej zmluvy je potrebný, ak nie je 
dohodnuté inak, súhlas všetkých spolumajiteľov zapísaného dizajnu.  

(4) Licenčná zmluva nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo 
dňa zápisu do registra.  

(5) Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že poskytnutá 
licencia je nevýlučná.  

(6) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je 
možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho 
časti, v ktorej rámci sa zapísaný dizajn na základe zmluvnej licencie 
využíva, ak zmluva neustanovuje inak.  

(7) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie 
rovnaké práva ako majiteľovi zapísaného dizajnu.  

 

§ 25 

Platnos ť a doba ochrany zapísaného dizajnu 

(1) Platnosť zapísaného dizajnu je päť rokov odo dňa podania 
prihlášky (§ 32).  

(2) Platnosť zapísaného dizajnu úrad predĺži na základe žiadosti o 
predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podanej majiteľom zapísaného 
dizajnu alebo jedným zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu opakovane 
najviac štyrikrát, a to vždy o päť rokov až na celkovú dobu ochrany 25 rokov 
odo dňa podania prihlášky (§ 32).  

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu môže podať 
majiteľ zapísaného dizajnu alebo jeden zo spolumajiteľov zapísaného 
dizajnu najskôr v poslednom roku jeho platnosti. Ak žiadosť o predĺženie 
platnosti zapísaného dizajnu nie je v poslednom roku jeho platnosti podaná 
najneskôr v deň, ktorý sa označením zhoduje s dňom podania prihlášky (§ 
32), platí, že žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola 
podaná.  

(4) Ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola 
podaná podľa odseku 3, majiteľ zapísaného dizajnu alebo jeden zo 
spolumajiteľov zapísaného dizajnu je oprávnený ju podať v dodatočnej 
lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď mala byť podľa odseku 3 najneskôr 
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podaná. Ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nie je podaná 
ani v tejto dodatočnej lehote, platnosť zapísaného dizajnu zanikne ku dňu, 
keď podľa odseku 3 mala byť žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného 
dizajnu najneskôr podaná.  

(5) Záložný veriteľ (§ 23) môže v písomnej forme požiadať úrad, aby 
bol vyzvaný na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu, 
ak záložca ako majiteľ zapísaného dizajnu nepodá žiadosť o predĺženie 
platnosti zapísaného dizajnu v lehote podľa odseku 3.  

(6) Zapísaný dizajn zanikne po márnom uplynutí troch mesiacov od 
doručenia výzvy na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného 
dizajnu podľa odseku 5 záložnému veriteľovi (§ 23).  

(7) Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí lehoty na podanie 
žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podľa odseku 3 v dobrej 
viere začali využívať dizajn alebo na takéto využívanie vykonali 
preukázateľné prípravy, nie sú dotknuté predĺžením platnosti vykonanej na 
základe žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podanej v 
dodatočnej lehote.  

(8) Odo dňa doručenia žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na 
dizajn do registra (§ 42 ods. 3) sa prerušuje plynutie lehoty na podanie 
žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu až do uplynutia šiestich 
mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.  

 

§ 26 

Zánik zapísaného dizajnu 

(1) Zapísaný dizajn zanikne  

a)  skončením jeho platnosti,  

b)  odo dňa účinnosti vzdania sa zapísaného dizajnu podľa odseku 2.  

(2) Vzdanie sa zapísaného dizajnu nadobúda účinnosť odo dňa 
doručenia oznámenia o vzdaní sa úradu alebo odo dňa, ktorý je v oznámení 
uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ zapísaného dizajnu alebo všetci 
spolumajitelia zapísaného dizajnu vzdajú zapísaného dizajnu.  

(3) Vzdanie sa zapísaného dizajnu, na ktorom viaznu práva tretích 
osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť len po predložení písomného 
súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť zánikom 
zapísaného dizajnu dotknuté. To isté platí v prípade existencie súdneho 
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sporu zapísaného v registri, ktorého predmetom je právo na dizajn, a to až 
do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.  

 

§ 27 

Porušovanie práv 

(1) V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo 
ohrozenia týchto práv sa môže ten, koho právo sa porušilo alebo ohrozilo, 
domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky 
porušovania boli odstránené.  

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, 
poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom 
do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená 
nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, 
ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 5a)  

(3) Právo na náhradu škody, ako aj právo na zadosťučinenie podľa 
odseku 2 má aj poškodený, ktorému bola majetková alebo nemajetková 
ujma spôsobená priamo vykonaním predbežného opatrenia nariadeného 
súdom na návrh podaný bez primeraného dôvodu.  

 

§ 27a 

Právo na informácie 

(1) V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo 
ohrozenia týchto práv môže majiteľ zapísaného dizajnu žiadať, aby ten, kto 
jeho práva porušuje alebo ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa 
pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho 
uvedenia na trh.  

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä  

a)  meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto 
trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, 
spracovateľa, skladovateľa, distribútora, dodávateľa, predajcu a iných 
predchádzajúcich držiteľov výrobku,  

b)  údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom 
množstve a o cene príslušných výrobkov.  

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, 
ktorá  
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a)  má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,  

b) využíva služby, ktoré porušujú práva podľa tohto zákona,  

c)  poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním 
práv podľa tohto zákona alebo  

d)  bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba 
zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo 
poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.  

 

P r e r o k ú v a n i e  s p o r o v  
 

§ 28 

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, 
ak tento zákon neustanovuje inak.  

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, 
prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu 
práv chránených týmto zákonom, boli  

a)  stiahnuté z obchodnej siete,  

b)  definitívne odstránené z obchodnej siete,  

c)  inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo 
ohrozovanie práva,  

d)  zničené vhodným spôsobom.  

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa 
alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti 
neodôvodňujú iný postup.  

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu 
zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.  

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 27a, ak by 
závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti 
následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.  

 

§ 29 

(1) Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným 
opatrením 6) ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci 
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samej v prípade, ak akékoľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe 
spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.  

(2) V rámci rozhodnutia o predbežnom opatrení môže súd i bez 
návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej 
výške alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením 
uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd 
prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže 
vzniknúť protistrane, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že 
uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou 
účelného uplatnenia práva.  

(3) Na návrh môže súd rozhodnúť o vydaní peňažnej záruky 
protistrane ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy 
v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním predbežného opatrenia 
vydaného bez primeraného dôvodu.  

(4) Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa 
odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady alebo zadosťučinenia na súde 
alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd záruku vráti.  

 

TRETIA ČASŤ 

KONANIE PRED ÚRADOM 
 

§ 30 

Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný 
predpis o správnom konaní 7) s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 aŃ 
30, § 32, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 61 ods. 1.  
 

§ 31 

Prihláška 

(1) Prihlášku môže podať osoba, ktorá má právo na dizajn podľa § 11 
ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2.  

(2) Ak právo na dizajn patrí viacerým osobám, prihlášku môže podať 
vo svojom mene i jedna alebo niektoré z týchto osôb. Na základe žiadosti 
doloženej písomnou dohodou uzatvorenou medzi prihlasovateľom alebo 
prihlasovateľmi a osobou, ktorá má právo na podanie prihlášky podľa 
odseku 1, úrad zapíše takúto osobu do registra ako spoluprihlasovateľa.  
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(3) Prihláška musí obsahovať  

a)  žiadosť o zápis dizajnu do registra (ďalej len "žiadosť o zápis"),  

b)  identifikačné údaje prihlasovateľa,  

c)  identifikačné údaje pôvodcu dizajnu alebo prehlásenie prihlasovateľa, 
že sa pôvodca dizajnu vzdáva práva byť uvedený v prihláške,  

d)  určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je 
použitý,  

e)  vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z 
ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu,  

f)  doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovateľom nie je 
pôvodca dizajnu; to neplatí, ak právo na dizajn prešlo podľa § 12 ods. 
1.  

(4) Prihláška ďalej môže obsahovať  

a)  žiadosť o odklad zverejnenia dizajnu (§ 35 ods. 2),  

b)  opis vysvetľujúci vyobrazenie,  

c)  zatriedenie podľa medzinárodného triedenia. 8)  

(5) Prihláška môže obsahovať žiadosť o zápis len jedného dizajnu do 
registra (ďalej len "jednoduchá prihláška") alebo žiadosť o zápis viacerých 
dizajnov do registra (ďalej len "hromadná prihláška") patriacich do jednej 
triedy medzinárodného triedenia; 8) to neplatí pre dizajny spočívajúce v 
zdobení.  

(6) Hromadná prihláška musí obsahovať zoznam dizajnov, o ktorých 
zápis sa žiada.  

(7) Údaje podľa odseku 3 písm. d) a odseku 4 písm. b) nemajú vplyv 
na rozsah ochrany vyplývajúci z dizajnu ako takého.  
 

§ 32 

Právo prednosti 

(1) Na účely začatia konania a na účely vzniku práva prednosti sa za 
deň podania prihlášky považuje deň doručenia podania alebo doplnenia 
podania, ktoré obsahuje aspoň  

a)  údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,  
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b)  údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom 
a  

c)  vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z 
ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu.  

(2) Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne  

a)  dňom podania prihlášky alebo  

b)  dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru. 9)  

(3) Právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) musí prihlasovateľ 
uplatniť už v prihláške a v lehote troch mesiacov od jej podania toto právo 
preukázať dokladom o práve prednosti.  

(4) Právo prednosti podľa odseku 3 možno uplatniť z prvej prihlášky 
podanej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou 
medzinárodného dohovoru 9) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej 
organizácie. 10) Inak toto právo možno uplatniť len za podmienky 
vzájomnosti.  

(5) Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, 
ktoré nespĺňa podmienky podľa odseku 3 a náležitosti podľa všeobecne 
záväzného právneho predpisu (§ 50), úrad v konaní neprihliada. Túto 
skutočnosť úrad oznámi prihlasovateľovi.  

(6) Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu úrad 
vydá doklad osvedčujúci právo prednosti vyplývajúce z prihlášky.  

(7) Právo prednosti možno uplatniť len z jednej prihlášky.  
 

§ 33 

Prerušenie konania o prihláške 

(1) Úrad preruší konanie o prihláške po začatí súdneho konania v 
spore o právo na dizajn.  

(2) Lehoty podľa tohto zákona počas prerušenia konania spočívajú.  

(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa § 40 ods. 1 
písm. a) úrad pokračuje v konaní prerušenom podľa odseku 1.  
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§ 34 

Prieskum prihlášky 

(1) Úrad zisťuje v rámci prieskumu prihlášky, či  

a)  sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti podľa § 32,  

b)  prihláška spĺňa podmienky podľa § 31 ods. 1, 3, 5 a 6,  

c)  prihláška spĺňa náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu (§ 50),  

d)  je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom 11) (§ 49),  

e)  prihláška obsahuje dizajn, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 až 7, § 9 a 
§ 10.  

(2) Ak sa zistia nedostatky podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d) alebo 
podľa § 31 ods. 3, 5 alebo 6, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v 
určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ neodstráni nedostatky, úrad 
konanie o prihláške zastaví. Na tento následok musí byť prihlasovateľ vo 
výzve upozornený.  

(3) Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. e) alebo 
podľa § 31 ods. 1, úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky 
úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých 
základe sa má prihláška zamietnuť.  

(4) Prihlasovateľ je až do zápisu dizajnu do registra oprávnený 
hromadnú prihlášku rozdeliť a podať vylúčenú prihlášku. Právo prednosti 
podľa medzinárodného dohovoru 9) a deň podania z pôvodnej prihlášky 
budú zachované i pre vylúčenú prihlášku, ak obsahuje len dizajny uvedené 
v pôvodnej prihláške.  

 

§ 35 

Zápis dizajnu do registra 

(1) Ak predmet prihlášky spĺňa podmienky ustanovené týmto 
zákonom, úrad zapíše dizajn do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom 
zapísaného dizajnu. Úrad vydá majiteľovi zapísaného dizajnu osvedčenie o 
zápise dizajnu do registra, dizajn zverejní a zápis oznámi vo vestníku.  

(2) Ak prihlasovateľ požiadal o odklad zverejnenia dizajnu 
nepresahujúci 30 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, úrad zapísaný 
dizajn zverejní až po uplynutí požadovanej doby; spolu s oznámením 
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zápisu podľa odseku 1 úrad oznámi odloženie zverejnenia zapísaného 
dizajnu.  

(3) Súdne konanie o porušovaní práv zo zapísaného dizajnu, ktorý 
ešte nebol zverejnený, možno začať len za podmienky, že osobe, proti 
ktorej návrh smeruje, boli sprístupnené údaje obsiahnuté v registri a v spise 
týkajúcom sa zapísaného dizajnu.  
 

V ým a z  z a p í s a n é h o  d i z a j n u  
 

§ 36 

(1) Úrad vymaže zapísaný dizajn z registra (ďalej len "výmaz"), ak  

a)  zapísaný dizajn nezodpovedá pojmu dizajn podľa § 2,  

b)  zistí, že bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis do 
registra podľa § 3 až 7, § 9 alebo § 10,  

c)  jeho majiteľ nemá právo na dizajn podľa § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 
alebo § 13 ods. 2,  

d)  je v zapísanom dizajne použité označenie s rozlišovacou 
spôsobilosťou, ktoré pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32) 
zapísaného dizajnu poskytuje majiteľovi tohto označenia právo 
domáhať sa zákazu používať toto označenie,  

e)  zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného 
podľa autorského práva,  

f)  zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie akýchkoľvek 
znakov uvedených v medzinárodnom dohovore 12) alebo iných 
symbolických znakov, vlajok alebo erbov, na ktoré sa nevzťahuje 
medzinárodný dohovor, ktoré však v príslušnom členskom štáte 
predstavujú osobitný verejný záujem.  

(2) Úrad vymaže z registra priemyselný vzor zapísaný podľa 
doterajších predpisov, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo 
z úradnej moci dodatočne preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho 
zápis podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.  

(3) Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. c) je oprávnená podať iba 
osoba, ktorej patrí podľa právoplatného rozhodnutia súdu právo na dizajn.  

(4) Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. d) a e) je oprávnená podať 
osoba, ktorej skoršie práva sú dotknuté.  
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(5) Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. f) je oprávnená podať 
osoba, ktorá je takým neoprávneným použitím dotknutá.  

(6) Úrad môže vymazať zapísaný dizajn z registra podľa odseku 1 
písm. a) a b) aj z vlastného podnetu.  

(7) Zapísaný dizajn možno podľa odseku 1 písm. b), d), e) alebo f) 
vymazať aj čiastočne, ak bude po takomto výmaze aj v pozmenenej forme 
spĺňať podmienky ochrany.  

 

§ 37 

(1) Pri výmaze zapísaného dizajnu z registra platí, že k zápisu dizajnu 
do registra nedošlo.  

(2) Ak preukáže navrhovateľ právny záujem, výmaz je možné vykonať 
aj po zániku zapísaného dizajnu.  

(3) Rozhodnutie o výmaze úrad zverejní vo vestníku.  
 

§ 38 

(1) Ak návrh na výmaz neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne 
záväzným právnym predpisom (§ 50) alebo navrhovateľ nie je zastúpený 
oprávneným zástupcom, 11) úrad vyzve navrhovateľa, aby zistené 
nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ doručenej výzve v 
určenej lehote nevyhovie, úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na 
následok zastavenia konania musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.  

(2) Ak konanie nebolo zastavené podľa odseku 1, úrad doručí návrh 
na výmaz majiteľovi zapísaného dizajnu a zároveň ho vyzve, aby sa k 
návrhu v určenej lehote vyjadril.  

(3) Ak sa majiteľ zapísaného dizajnu nevyjadrí v lehote určenej vo 
výzve, úrad rozhodne na základe obsahu spisu.  

(4) Úrad postupuje podľa odseku 3 aj v prípade, ak majiteľ 
zapísaného dizajnu nie je zastúpený oprávneným zástupcom. 11) Ak majiteľ 
zapísaného dizajnu nevyhovie výzve na predloženie plnomocenstva v 
určenej lehote, platí, Ńe sa k návrhu na výmaz nevyjadril.  

(5) Ak to vyžaduje povaha veci, môže úrad nariadiť ústne 
pojednávanie. Úrad určí deň ústneho pojednávania a zároveň doručí 
navrhovateľovi vyjadrenie majiteľa zapísaného dizajnu k návrhu na výmaz.  
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(6) Úrad môŃe pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, 
ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.  

(7) Rozšírenie či doplnenie návrhu na výmaz, ako aj rozšírenie či 
doplnenie vyjadrenia majiteľa zapísaného dizajnu nie je prípustné a na 
takéto rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo 
veci neprihliada.  

 

§ 39 

Spolu s návrhom na výmaz je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 82,50 
eura. Úrad kauciu vráti, ak sa v konaní preukáže, že návrh na výmaz bol 
podaný oprávnene.  

 

§ 40 

Odňatie zapísaného dizajnu a prepis 

(1) Úrad na návrh odníme zapísaný dizajn majiteľovi a ako majiteľa 
zapísaného dizajnu zapíše osobu navrhovateľa, ak  

a)  právoplatným rozhodnutím súdu bolo určené, Ńe osobe pôvodne 
zapísanej ako majiteľ neprislúchalo právo na dizajn podľa § 11 ods. 2 
a 5, § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2,  

b)  návrh podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu 
patrí právo na dizajn, alebo jej právny nástupca a  

c)  návrh bol doručený v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia súdu.  

(2) Návrh na odňatie zapísaného dizajnu a prepis treba doložiť 
právoplatným rozhodnutím súdu podľa odseku 1 písm. a).  

(3) Za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak 
návrh podľa odseku 1 nebol podaný alebo nebol podaný oprávnenou 
osobou či v určenej lehote, úrad vymaže zapísaný dizajn z úradnej moci [§ 
36 ods. 1 písm. c)].  

(4) Na odňatie práv z prihlášky a ich prepis na oprávnenú osobu sa 
primerane použije odsek 1. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky podľa 
odseku 3, úrad prihlášku zamietne.  
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(5) Po zápise oprávnenej osoby ako majiteľa zapísaného dizajnu 
podľa odseku 1 licencie a iné práva poskytnuté pôvodne zapísaným 
majiteľom zanikajú.  

(6) Ak pôvodne zapísaný majiteľ alebo tretia osoba, ktorá od neho 
nadobudla licenciu, pred začatím súdneho konania o právo na dizajn v 
dobrej viere využívali dizajn patriaci do rozsahu ochrany alebo vykonali 
preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu dizajnu 
patriaceho do rozsahu ochrany, môžu vo využívaní dizajnu pokračovať, ak 
požiadajú v lehote troch mesiacov odo dňa zápisu oprávnenej osoby do 
registra o uzavretie nevýlučnej licencie za obvyklých podmienok.  

(7) Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa primerane použije § 38.  
 

§ 41 

Určovacie konanie 

(1) Úrad na základe žiadosti určí, či predmet uvedený a opísaný v 
žiadosti patrí do rozsahu ochrany určitého zapísaného dizajnu (ďalej len 
"žiadosť o určenie").  

(2) Na základe výslovnej žiadosti žiadateľa je účastníkom konania 
podľa odseku 1 aj ten, koho práva a povinnosti môžu byť rozhodnutím o 
určení dotknuté.  

(3) Ak žiadosť o určenie bola podaná v súvislosti s prebiehajúcim 
súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, 
účastníkmi určovacieho konania sú všetci účastníci súdneho konania, 
ktorých práva a povinnosti môžu byť konaním a rozhodovaním vo veci 
dotknuté.  

(4) Na určovacie konanie, ktorého účastníkom je výlučne žiadateľ, sa 
primerane použije § 38 ods. 1, ods. 5 prvá veta a ods. 6, inak sa na 
určovacie konanie primerane použije § 38 ods. 1 až 6.  

 

§ 42 

Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu zapísaného 
dizajnu a súdneho sporu do registra 

(1) Na konanie o žiadosti o zápis licencie, záložného práva, prevodu 
alebo prechodu zapísaného dizajnu (ďalej len "žiadosť o zápis práva") či 
súdneho sporu do registra sa primerane použije § 38 ods. 1.  
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(2) Pri pochybnostiach môže úrad žiadať predloženie overenej kópie 
alebo originálu listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo ďalšie 
doplňujúce údaje.  

(3) Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého 
predmetom je právo chránené týmto zákonom, doloženej súdom 
potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad zapíše do registra 
skutočnosť, že prebieha súdne konanie, ako aj predmet konania, s 
účinnosťou odo dňa doručenia žiadosti úradu.  

 

§ 43 

Pokračovanie v konaní 

(1) Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom 
určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, 
úrad môže lehotu predĺžiť.  

(2) Ak účastník konania pred úradom zmeškal úradom určenú lehotu 
na vykonanie úkonu, môže požiadať úrad o pokračovanie v konaní a 
zároveň urobiť zmeškaný úkon najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia 
rozhodnutia úradu, vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.  

(3) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 v prípade 
zmeškania lehoty na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa 
odseku 2 a uvedenie do predošlého stavu (§ 44 ods. 1).  

(4) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania 
lehoty na vyjadrenie sa majiteľa k návrhu na výmaz (§ 38 ods. 2).  

(5) Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o 
pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 
alebo 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odsekov 3 alebo 4; pred 
zamietnutím žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených 
skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.  

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky 
rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú.  

(7) Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 
do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti sa vyhovelo.  
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§ 44 

Uvedenie do predošlého stavu 

(1) Ak účastník konania pred úradom bez vlastného zavinenia 
zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom 
následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata 
iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a 
zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre 
ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia 
zmeškanej lehoty.  

(2) Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť a 
uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu. Na tvrdenia predložené 
po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o 
žiadosti neprihliada.  

(3) Úrad môže žiadateľa pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti 
odôvodnenia podľa odseku 2 vyzvať, aby svoje tvrdenia preukázal iným 
spôsobom.  

(4) Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v 
prípade zmeškania lehôt na  

a)  podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v 
dodatočnej lehote,  

b)  uplatnenie práva prednosti (§ 32),  

c)  podanie rozkladu (§ 46),  

d)  doručenie právoplatného rozhodnutia súdu podľa § 40 ods. 1 písm. c),  

e)  vykonanie úkonov podľa odseku 1,  

f)  vykonanie úkonov podľa § 43 ods. 3 alebo 4.  

(5) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá 
nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno 
vyhovieť podľa odseku 4, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa 
odseku 3; pred zamietnutím žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o 
zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.  

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne 
účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú.  
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(7) Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v 
dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania 
lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 
zostávajú zachované.  

(8) Prevod alebo prechod práv podľa odseku 7 je možný výlučne ako 
súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa 
zapísaný dizajn využíva.  

 

§ 45 

Podklady na rozhodnutie 

(1) Účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť 
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.  

(2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, 
a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.  

(3) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z 
vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo 
navrhnuté.  

 

§ 46 

Opravné prostriedky 

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote jedného 
mesiaca od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný 
účinok.  

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to 
neplatí  

a)  vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,  

b)  v prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých 
účastníkov konania na jednej strane.  

(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo  

a)  vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie 
do predošlého stavu,  
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b)  zastavené konanie o prihláške, ktorej sa týka súdny spor zapísaný v 
registri, po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť 
o zápis súdneho sporu do registra.  

 

§ 47 

Sprístupnenie údajov 

(1) Pred zápisom dizajnu do registra alebo pred zverejnením 
zapísaného dizajnu, pri ktorom bolo požiadané o odklad zverejnenia, je 
úrad oprávnený bez súhlasu prihlasovateľa oznámiť tretím osobám iba 
údaj, kto je pôvodcom dizajnu, kto je prihlasovateľom, názov prihlášky a 
spisovú značku prihlášky a údaje o práve prednosti.  

(2) Po zápise dizajnu do registra úrad umožní na základe žiadosti 
každému nahliadnuť do spisu týkajúceho sa prihlášky a zapísaného 
dizajnu.  

(3) Ak bolo zverejnenie zapísaného dizajnu odložené, úrad umožní po 
zápise dizajnu do registra a pred jeho zverejnením nahliadnuť do spisu len 
osobe, ktorú majiteľ zapísaného dizajnu označil ako porušovateľa práv 
chránených týmto zákonom.  

(4) Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie 
kópií za poplatok.  

(5) Na základe písomnej žiadosti, za predpokladu preukázania 
naliehavého právneho záujmu, je úrad oprávnený oznámiť žiadateľovi, či 
ním označená osoba je alebo nie je uvedená v prihláške ako pôvodca 
dizajnu.  

(6) Na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa 
zapísaného dizajnu sú z práva na nahliadnutie vylúčené časti spisu 
obsahujúce obchodné tajomstvo alebo iné informácie dôverného 
charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva 
na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania.  

 

§ 48 

Register a vestník 

(1) Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje 
týkajúce sa prihlášok a zapísaných dizajnov.  
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(2) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je 
rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.  

(3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a 
vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení 
rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu 
vyznačí v registri.  

(4) Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z 
rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 3 sa nepovažuje za 
rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecného predpisu o správnom 
konaní. 7)  

(5) Každý má právo na nahliadnutie do registra zapísaných dizajnov; 
to neplatí pre zapísané dizajny, pri ktorých prihlasovateľ požiadal o odklad 
zverejnenia (§ 35 ods. 2), až do uplynutia požadovanej doby odkladu.  

(6) Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti 
týkajúce sa prihlášok a zapísaných dizajnov.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE 
USTANOVENIA 

 

§ 49 

Spolo čné ustanovenie 

(1) Osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území členského štátu 
medzinárodného dohovoru 9) alebo na území štátu, ktorý je členom 
Svetovej obchodnej organizácie, 10) majú rovnaké práva a povinnosti ako 
tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia zapísaných dizajnov; ak štát, v 
ktorom majú osoby bydlisko alebo sídlo, nie je členským štátom 
medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, 
práva a povinnosti podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky 
vzájomnosti.  

(2) Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo, 
musia byť v konaní o dizajnoch zastúpené oprávneným zástupcom. 11)  

(3) Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad 
môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník vo výzve 
upozornený. Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na 
jeho začatie. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.  
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(4) Pri návrhu na zastavenie konania o prihláške, ktorej sa týka súdny 
spor zapísaný v registri, úrad môže konanie zastaviť len po predložení 
písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do 
registra.  

(5) Ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis (§ 50) 
neustanovuje inak, podanie na úrad sa vyhotoví v písomnej forme v 
štátnom jazyku. 13)  

(6) Podanie na úrad sa môže vykonať aj prostredníctvom 
elektronických prostriedkov. Takéto podanie musí byť doplnené v písomnej 
forme v lehote 14 dní, inak sa takéto podanie považuje za nepodané.  

(7) Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 
podľa osobitného predpisu 14) opatrí potvrdením o vykonateľnosti 15) úrad.  

 

§ 50 

Splnomoc ňovacie ustanovenie 

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví 
podrobnosti o  

a)  spôsobe podania a náležitostiach prihlášky,  

b)  spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti,  

c)  náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu, 
žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej 
lehote, žiadosti o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu,  

d) náležitostiach návrhu na výmaz, návrhu na odňatie zapísaného 
dizajnu a prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní 
a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,  

e)  forme podania na úrad, doručovaní a o podaní prostredníctvom 
elektronických prostriedkov,  

f)  spôsobe a náležitostiach podania žiadosti o zápis práva, prevodu 
alebo prechodu prihlášky do registra,  

g)  údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku.  
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§ 51 

Prechodné ustanovenie 

(1) Konania o prihláškach priemyselných vzorov a konania vo veciach 
zapísaných priemyselných vzorov, ktoré neboli právoplatne ukončené pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa ukončia podľa tohto zákona. 
V konaniach o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty sa postupuje podľa 
doterajších predpisov.  

(2) Práva a vzťahy z priemyselných vzorov zapísaných do registra 
pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa uplatňujú podľa tohto 
zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov 
platných v čase ich vzniku.  

(3) Platnosť zápisu priemyselných vzorov zapísaných pred dňom 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzuje podľa zákona platného v 
čase zápisu priemyselného vzoru do registra.  

(4) Ak sa v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch používa pojem priemyselný vzor, rozumie sa tým dizajn.  
 

§ 51a 

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie uvedené v prílohe.  

 

§ 52 

Zrušovacie ustanovenie  

Zrušujú sa:  

1.  § 1 v rozsahu upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa 
priemyselných vzorov, § 36 až 71, § 75 ods. 2 v rozsahu 
upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa priemyselných 
vzorov, § 83, § 86 v rozsahu upravujúcom právne vzťahy a 
konanie týkajúce sa priemyselných vzorov a § 88 ods. 1 zákona 
č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a 
zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z., zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1994 Z. z. a zákona č. 
435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 
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osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(patentový zákon),  

2.  vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 550/1990 Zb. o 
konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov v znení 
zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných 
osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(patentový zákon).  

 

§ 53 

Účinnos ť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.  

Zákon č. 344/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.  

Zákon č. 84/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2007.  

Zákon č. 495/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009.  

 

Rudolf Schuster v.r.  

Jozef Migaš v.r.  

Mikuláš Dzurinda v.r.  

 

PRÍL. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE 

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 
1998 o právnej ochrane dizajnov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 
21, Ú.v. ES L 289, 28.10.1998).  

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 
2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie 
Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004).  
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____________________  

1) Napríklad zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a 
dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/1997 Z. z. o 
ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.  

2) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho 
zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 
predpisov.  

3) § 136 až 142 Občianskeho zákonníka.  

4) § 151a až 151j a § 552 Občianskeho zákonníka.  

5) § 508 až 515 Obchodného zákonníka.  

5a) Občiansky zákonník.  

6) § 74 až 77 a § 102 Občianskeho súdneho poriadku.  

7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  

8) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1981 o Locarnskej dohode o zriadení 
medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. 
októbra 1968.  

9) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na 
ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. 
decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 
2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení 
vyhlášky č. 81/1985 Zb.  

10) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. 
o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.  

11) § 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona č. 90/1993 
Z. z.  

12) Čl. 6 vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na 
ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. 
decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 
2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení 
vyhlášky č. 81/1985 Zb.  

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

14) Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch 
Spoločenstva.  

15) § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. 



DIZAJNY 

 288

V Y H L Á Š K A  č. 629/2002 Z. z. 

Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky,  

ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch  
 

z 30. októbra 2002 
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") 
podľa § 50 písm. a) až g) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch (ďalej len 
"zákon") ustanovuje:  
 

P o d r o b n o s t i  o  n á l e ž i t o s t i a c h  p r i h l á š k y  
 

§ 1 

(1) Prihláška obsahuje žiadosť o zápis v dvoch vyhotoveniach, určenie 
výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, a 
vyobrazenie dizajnu v troch vyhotoveniach, ktoré umožňujú ďalšiu 
reprodukciu, a ďalšie vyhotovenie za každého prihlasovateľa; hromadná 
prihláška (§ 31 ods. 5 zákona) obsahuje aj zoznam dizajnov v troch 
vyhotoveniach a ďalšie vyhotovenie za každého prihlasovateľa.  

(2) Prihláška môže obsahovať opis vysvetľujúci vyobrazenie dizajnu 
(ďalej len "opis") alebo zatriedenie podľa medzinárodného triedenia 1) v 
troch vyhotoveniach, ktoré umožňujú ďalšiu reprodukciu, a ďalšie 
vyhotovenie za každého prihlasovateľa.  

(3) Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa deň podania 
prihlášky, ktorý je údajom o dni, mesiaci a roku podania, a prihlasovateľovi 
sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky.  

 

§ 2 

Žiadosť o zápis obsahuje  

a)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné 
meno alebo názov a sídlo,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
pôvodcu dizajnu, ak nie je prihlasovateľom a ak sa nevzdal práva byť 
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uvedený v prihláške a zapísaný do registra ako pôvodca dizajnu (§ 11 
ods. 3 zákona),  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu 
prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený 
alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

d)  názov dizajnu zodpovedajúci určeniu výrobku, v ktorom je dizajn 
stelesnený alebo na ktorom je použitý,  

e)  výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o zápis dizajnu,  

f)  podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  
 

V yo b r a z e n i e  d i z a j n u  
 

§ 3 

(1) Vyobrazenie dizajnu obsahuje všetky jeho charakteristické znaky; 
dizajn sa zobrazí v toľkých pohľadoch, aby z nich boli zrejmé líniové, 
obrysové, farebné, tvarové, štruktúrne alebo materiálové osobitosti 
vonkajšej úpravy výrobku alebo jeho zdobenia.  

(2) V hromadnej prihláške sa predloží vyobrazenie každého dizajnu. 
Každý dizajn sa očísluje arabskými číslicami. Pri číslovaní jednotlivých 
pohľadov sa ako základné číslo použije číslo príslušného dizajnu.  

(3) Jedno vyhotovenie vyobrazenia dizajnu podpíše prihlasovateľ 
alebo jeho oprávnený zástupca.  

 

§ 4 

(1) Dizajn sa vyobrazí vo formáte A6 až A4. Ak má byť predmetom 
ochrany aj farebné usporiadanie vonkajšej úpravy výrobku, predložia sa 
farebné vyobrazenia.  

(2) Na vyobrazení dizajnu sa nesmú použiť slovné texty a vysvetlivky.  
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§ 5 

Opis 

(1) Opis obsahuje objasnenie vyobrazenia dizajnu vrátane vysvetlenia 
charakteristických znakov a jednotlivých pohľadov.  

(2) V opise sa použije všeobecne používané odborné názvoslovie.  

(3) V hromadnej prihláške sa opis predloží pre každý dizajn.  

(4) Jedno vyhotovenie opisu podpíše prihlasovateľ alebo jeho 
oprávnený zástupca.  

 

§ 6 

Podrobnosti o spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania 
práva prednosti 

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa medzinárodného 
dohovoru [§ 32 ods. 2 písm. b) zákona], uvedie v prihláške  

a)  deň podania prihlášky, z ktorej právo prednosti odvodzuje,  

b)  číslo tejto prihlášky a  

c)  štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému 
bola táto prihláška podaná.  

(2) Za doklad o práve prednosti (§ 32 ods. 3 zákona) sa pokladá 
rovnopis prvej prihlášky potvrdený orgánom, ktorému bola táto prihláška 
podaná.  
 

P o d r o b n o s t i  o  n á l e ž i t o s t i a c h  ž i a d o s t i  o  p r e d ĺ ž e n i e  
p l a t n o s t i  z a p í s a n é h o  d i z a j n u ,  ž i a d o s t i  o  p r e d ĺ ž e n i e  
p l a t n o s t i  z a p í s a n é h o  d i z a j n u  v  d o d a t o čn e j  l e h o t e ,  
ž i a d o s t i  o  o d k l a d  z v e r e j n e n i a  z a p í s a n é h o  d i z a j n u  

 

§ 7 

Žiados ť o pred ĺženie platnosti zapísaného dizajnu a žiados ť o 
pred ĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodato čnej lehote 

Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu a žiadosť o 
predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote obsahujú  
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a)  číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť majiteľa 
zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného dizajnu; ak je 
majiteľom zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľom zapísaného 
dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu majiteľa 
zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného dizajnu, ako aj 
plnomocenstvo, ak je majiteľ zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľ 
zapísaného dizajnu zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 
zákona),  

d)  podpis majiteľa zapísaného dizajnu alebo spolumajiteľa zapísaného 
dizajnu alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

 

§ 8 

Žiadosť o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu 

Žiadosť o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu obsahuje  

a)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné 
meno alebo názov a sídlo,  

b)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu 
prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ zastúpený 
alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

c)  deň, do ktorého sa požaduje odklad zverejnenia zapísaného dizajnu,  

d)  podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  
 

P o d r o b n o s t i  o  n á l e ž i t o s t i a c h  n á v r h u  n a  v ým a z ,  
n á v r h u  n a  o d ň a t i e  z a p í s a n é h o  d i z a j n u  a  p r e p i s ,  

ž i a d o s t i  o  u r č e n i e ,  ž i a d o s t i  o  p o k r a čo v a n i e  v  
k o n a n í  a  ž i a d o s t i  o  u v e d e n i e  d o  p r e d o š l é h o  s t a v u  

 

§ 9 
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Návrh na výmaz, návrh na od ňatie zapísaného dizajnu a prepis 

(1) Návrh na výmaz alebo návrh na odňatie zapísaného dizajnu a 
prepis, ktorý sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania, 
obsahujú  

a)  číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné 
meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu 
navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je navrhovateľ zastúpený 
alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

d)  návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté,  

e)  podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Návrh na výmaz obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 
odôvodnenie návrhu na výmaz, označenie dôkazov a listiny odôvodňujúce 
návrh na výmaz; ak tieto listiny nie sú v štátnom jazyku, 2) navrhovateľ 
predloží ich preklad alebo preklad príslušných častí týchto listín do štátneho 
jazyka 2) s ich vyznačením v pôvodnom texte.  

(3) Prílohou návrhu na odňatie zapísaného dizajnu a prepisu je 
rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 40 ods.1 
písm. a) zákona].  

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa použijú primerane na návrh na 
odňatie práv z prihlášky a ich prepis.  

 

§ 10 

Žiados ť o určenie 

(1) Žiadosť o určenie, ktorá sa podáva v počte vyhotovení podľa počtu 
účastníkov konania, obsahuje  

a)  číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno 
alebo názov a sídlo,  
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c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, 
ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť 
zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

d)  porovnanie a rozbor znakov predmetu určenia a zapísaného dizajnu,  

e)  podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Prílohou žiadosti o určenie je vyobrazenie predmetu určenia v 
štyroch vyhotoveniach.  

 

§ 11 

Žiados ť o pokra čovanie v konaní a žiados ť o uvedenie do predošlého 
stavu 

Žiadosť o pokračovanie v konaní alebo žiadosť o uvedenie do 
predošlého stavu obsahuje  

a)  číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno 
alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, 
ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť 
zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

d)  podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  
 

P o d r o b n o s t i  o  n á l e ž i t o s t i a c h  p o d a n i a  ž i a d o s t i  o  
z á p i s  p r á v a ,  p r e v o d u  a l e b o  p r e c h o d u  p r á v  z  

p r i h l á š k y  d o  r e g i s t r a  
 

§ 12 

(1) Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu alebo 
prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra, ktorú úradu podáva 
prevodca alebo nadobúdateľ zapísaného dizajnu alebo práv z prihlášky, 
obsahuje  
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a)  číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
prevodcu; ak je prevodcom právnická osoba, jej obchodné meno 
alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
nadobúdateľa; ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej obchodné 
meno alebo názov a sídlo,  

d)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, 
ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť 
zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

e)  podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Prílohou žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu zapísaného 
dizajnu alebo prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra je 
zmluva o prevode alebo rovnopis zmluvy o prevode alebo listiny 
preukazujúce prechod zapísaného dizajnu alebo prechod práv z prihlášky 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 3) alebo rovnopis týchto 
listín.  

(3) Ak zmluva alebo listiny podľa odseku 2 nie sú v štátnom jazyku, 2) 
úrad môže vyzvať žiadateľa, aby predložil ich preklad do štátneho jazyka. 2)  
 

§ 13 

(1) Žiadosť o zápis licencie do registra, ktorú podáva úradu majiteľ 
zapísaného dizajnu alebo nadobúdateľ licencie, obsahuje  

a)  číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť majiteľa 
zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická 
osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom právnická osoba, jej 
obchodné meno alebo názov a sídlo,  

d)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu žiadateľa, 
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ako aj plnomocenstvo, ak je žiadateľ zastúpený alebo musí byť 
zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

e)  údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,  

f)  deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy,  

g)  podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Prílohou žiadosti o zápis licencie do registra je licenčná zmluva 
alebo rovnopis licenčnej zmluvy.  

(3) Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku, 2) úrad môže 
vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka. 2)  

 

§ 14 

(1) Žiadosť o zápis záložného práva do registra, ktorú podáva úradu 
záložný veriteľ, obsahuje  

a)  číslo prihlášky alebo zapísaného dizajnu,  

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť majiteľa 
zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická 
osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

c) priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej 
obchodné meno alebo názov a sídlo,  

d)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu 
záložného veriteľa, ako aj plnomocenstvo, ak je záložný veriteľ 
zastúpený alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona),  

e)  deň uzavretia záložnej zmluvy a deň zániku záložnej zmluvy,  

f)  podpis záložného veriteľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Prílohou žiadosti o zápis záložného práva do registra je zmluva o 
zriadení záložného práva.  

(3) Ak zmluva podľa odseku 2 nie je v štátnom jazyku, 2) úrad môže 
vyzvať žiadateľa, aby predložil jej preklad do štátneho jazyka. 2)  
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§ 15 

Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverej ňovaných vo 
vestníku 

(1) Do registra prihlášok a zapísaných dizajnov sa zapisuje  

a)  číslo zapísaného dizajnu,  

b)  deň zápisu dizajnu,  

c)  deň oznámenia zápisu dizajnu vo vestníku,  

d)  číslo prihlášky,  

e)  deň podania prihlášky,  

f)  údaje o uplatnenom práve prednosti podľa medzinárodného 
dohovoru,  

g)  zatriedenie podľa medzinárodného triedenia, 1)  

h)  názov dizajnu,  

i)  priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť 
pôvodcu dizajnu,  

j)  priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť 
prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné 
meno alebo názov a sídlo,  

k)  priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť majiteľa 
zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická 
osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,  

l)  licencia,  

m)  prevod a prechod práv z prihlášky, záložné právo, prevod a prechod 
zapísaného dizajnu, prepis oprávnenej osoby za majiteľa zapísaného 
dizajnu a existencia súdneho sporu,  

n)  výmaz zapísaného dizajnu, čiastočný výmaz zapísaného dizajnu,  

o)  právo predchádzajúceho užívateľa,  

p)  priezvisko, meno a adresa miesta podnikania, ak nie je totožná s 
adresou trvalého pobytu, alebo adresa trvalého pobytu, alebo 
obchodné meno alebo názov a sídlo oprávneného zástupcu 
prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu,  
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q)  zánik zapísaného dizajnu a  

r)  ďalšie rozhodné údaje.  

(2) Pri oznámení o zápise dizajnu do registra (§ 35 ods. 1 zákona) 
úrad vo vestníku zverejní priezvisko, meno a štátnu príslušnosť pôvodcu 
dizajnu; priezvisko, meno a štátnu príslušnosť majiteľa zapísaného dizajnu; 
ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno 
alebo názov a sídlo; údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) až h) a 
vyobrazenie dizajnu, ak prihlasovateľ nepožiadal o odklad zverejnenia 
dizajnu podľa § 35 ods. 2 zákona.  
 

S p o l o č n é  u s t a n o v e n i e  
 

§ 16 

Podanie na úrad možno doručiť osobne, poštou alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov.  

 

§ 17 

Účinnos ť 

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. decembra 2002. 

Darina Kyliánová v.r.  

 

 
 
 

____________________  

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1981 Zb. o Locarnskej dohode o zriadení 
medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov podpísanej v Locarne 8. 
októbra 1968.  

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

3) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho 
zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších 
predpisov. 
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ZÁKON č. 469/2003 Z. z. 

o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných ozna čeniach 
výrobko v a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

z 28. októbra 2003 
 

Zmena:  84/2007 Z. z. 
 279/2007 Z. z. 
 395/2009 Z. z. 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

Čl. I 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADN É USTANOVENIA 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje podmienky získania práva na ochranu 
označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, 
podmienky ochrany tohto práva a postup získania tohto práva pre územie 
členských štátov Európskej únie. 

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto zákona sa rozumie 

a)  označením pôvodu výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo 
výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku 
pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo 
vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané 
zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a 
ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa 
uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine; 
ustanovenie písmena c) tým nie je dotknuté, 

b)  zemepisným označením výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo 
vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku 
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pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento 
výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, 
ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine; 
ustanovenie písmena d) tým nie je dotknuté, 

c)  označením pôvodu vína názov určitého miesta, regiónu alebo vo 
výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, 
ktorého kvalita alebo vlastnosti sú výlučne alebo podstatne 
ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými 
prírodnými a ľudskými faktormi, ktorý sa vyrába na tomto území, 
získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera a hrozno, z ktorého sa 
vyrába, pochádza výlučne z tohto územia, 

d)  zemepisným označením vína názov určitého miesta, regiónu alebo vo 
výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, 
ktorý má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické 
vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto územiu, ktorý sa vyrába 
na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera alebo z 
odrôd vzniknutých krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu 
Vitis a najmenej 85% hrozna použitého na jeho výrobu pochádza z 
tohto územia,  

e)  výrobkom akákoľvek hnuteľná vec vyrobená, vyťažená alebo inak 
získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania, ktorá je určená 
spotrebiteľovi, 

f)  druhovým názvom výrobku všeobecný názov výrobku, ktorý sa stal 
bežným názvom tohto výrobku napriek tomu, že sa vzťahuje na určité 
miesto, oblasť alebo krajinu, kde bol tento výrobok pôvodne vyrobený 
alebo uvedený na trh, 

g)  držiteľom osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku alebo 
zápise zemepisného označenia výrobku ten, na koho je v registri 
označení pôvodu a zemepisných označení označenie pôvodu výrobku 
alebo zemepisné označenie výrobku zapísané, 

h)  užívateľom zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zapísaného 
zemepisného označenia výrobku osoba, ktorá zapísané označenie 
pôvodu výrobku alebo zapísané zemepisné označenie výrobku 
používa na výrobkoch, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 15 až 
15b, 

i)  zrušené od 1.11.2009. 
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§ 3 

Označenie pôvodu výrobku (ďalej len "označenie pôvodu") a 
zemepisné označenie výrobku (ďalej len "zemepisné označenie"), ktoré 
spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona, sa zapisuje do registra 
označení pôvodu a zemepisných označení (ďalej len "register"), ktorý vedie 
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad"). 
 

§ 4 

Výlu ky zo zápisu do registra 

Ako označenie pôvodu alebo ako zemepisné označenie sa do registra 
nezapíše  

a)  označenie, ktorého doslovné znenie síce pravdivo označuje názov 
miesta, oblasti alebo krajiny (ďalej len "územie"), z ktorej výrobok 
pochádza, napriek tomu je však spôsobilé vyvolať vo verejnosti mylnú 
domnienku o skutočnom pôvode výrobku, 

b)  označenie, ktoré je druhovým názvom výrobku, aj keď výrobok 
pochádza z vymedzeného územia, 

c)  označenie zhodné s názvom odrody rastliny alebo plemena zvieraťa, 
ktoré by v dôsledku zápisu mohlo vo verejnosti vyvolať mylnú 
domnienku o skutočnom pôvode výrobku, 

d)  označenie, ktorého zápisom by mohlo dôjsť k zámene s už zapísaným 
označením pôvodu, zemepisným označením, ochrannou známkou 
alebo všeobecne známou známkou, 

e)  zrušené od 1.11.2009. 
 

§ 5 

Zrušený od 1.11.2009 

 

DRUHÁ ČASŤ 

OZNAČENIA PÔVODU 
 

P r á v a  a  p o v i n n o s t i  v yp l ý v a j ú c e  z o  z á p i s u  
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§ 6 

(1) Zapísané označenie pôvodu je oprávnený používať držiteľ 
osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku (ďalej len "držiteľ 
osvedčenia o zápise") a užívateľ zapísaného označenia pôvodu výrobku 
(ďalej len "užívateľ). 

(2) Držiteľ osvedčenia o zápise alebo užívateľ môže na výrobku 
uviesť, že ide o zapísané označenie pôvodu. 

(3) Na zapísané označenie pôvodu nemôže byť licenčnou zmluvou 
poskytnutý súhlas na jeho používanie. 

(4) K zapísanému označeniu pôvodu nemôže byť zriadené záložné 
právo. 

(5) Zapísané označenie pôvodu nemôže byť predmetom prevodu. 
 

§ 7 

(1) Zapísané označenie pôvodu je chránené proti akémukoľvek 

a)  priamemu alebo nepriamemu obchodnému používaniu na výrobkoch, 
na ktoré sa toto označenie nevzťahuje, ak sú tieto výrobky rovnaké 
alebo podobné s výrobkom, ktorý je zapísaný pod týmto označením 
pôvodu, alebo ak takéto použitie ťaží z dobrej povesti zapísaného 
označenia pôvodu, 

b)  zneužívaniu, napodobňovaniu alebo vyvolávaniu mylnej domnienky o 
pôvode výrobku, aj keď je uvedený jeho skutočný pôvod alebo aj keď 
je zapísané označenie pôvodu uvedené v preklade alebo 
sprevádzané výrazom ako napríklad "druh", "typ", "štýl", "vyrobený na 
spôsob", "imitácia", "podobný" alebo iným podobným výrazom, 

c)  inému klamlivému alebo zavádzajúcemu údaju o pôvode, povahe 
alebo podstatných vlastnostiach výrobku na jeho vnútornom alebo 
vonkajšom obale, reklamných materiáloch alebo dokumentoch 
týkajúcich sa daného výrobku a použitiu prepravných obalov 
spôsobilých vyvolať mylnú domnienku o skutočnom pôvode výrobku, 

d)  inému konaniu, ktoré by mohlo vyvolať vo verejnosti mylnú domnienku 
o skutočnom pôvode výrobku. 

(2) Zapísané označenie pôvodu sa nemôže považovať za druhový 
názov výrobku. Ak je súčasťou samotného zapísaného označenia pôvodu 
aj všeobecný názov výrobku, ktorý je jeho druhovým názvom, 
použitie tohto názvu nie je porušením odseku 1 písm. a) alebo písm. b). 
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§ 8 

(1) Právo na ochranu zapísaného označenia pôvodu vzniká dňom 
jeho zápisu do registra. 

(2) Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie 
je časovo obmedzená. 
 

§ 9 

Poru šovanie práv 

(1) Každý sa môže domáhať, aby bolo zakázané používať zapísané 
označenie pôvodu na rovnaké alebo podobné výrobky, ktoré nespĺňajú 
podmienky na jeho používanie, a aby takéto výrobky boli stiahnuté z trhu. 

(2) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže držiteľ osvedčenia o zápise 
domáhať, aby neoprávnený zásah či ohrozovanie jeho práva bolo zakázané 
a aby následky neoprávneného zásahu boli odstránené. Právo na náhradu 
škody tým nie je dotknuté. Ak bola zásahom do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, 
poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj 
peňažné plnenie. 1a) 
 

§ 9a 

Právo na informácie 

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže držiteľ osvedčenia o zápise 
žiadať, aby mu ten, kto uvádza alebo chce uviesť na trh rovnaký alebo 
podobný výrobok, poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku 
porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh. 

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä 
a)  meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto 

trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, 
spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných 
predchádzajúcich držiteľov výrobku, 

b)  údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom 
množstve a o cene príslušných výrobkov. 
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(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, 
ktorá 

a)  má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona, 

b)  využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona, 

c)  poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním 
práv podľa tohto zákona alebo 

d)  bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba 
zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo 
poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona. 

 

P r e j e d n á v a n i e  s p o r o v  

§ 10 

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, 
ak tento zákon neustanovuje inak. 

(2) Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd nariadil, že 
výrobky, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo 
ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, budú 

a)  stiahnuté z trhu, 

b)  definitívne odstránené z trhu, 

c)  inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo 
ohrozovanie práva, 

d)  zničené vhodným spôsobom; súd zničenie nenariadi, ak výrobky, 
prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu alebo 
ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, nie sú vo vlastníctve 
osoby, proti ktorej návrh smeruje. 

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa 
alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti 
neodôvodňujú iný postup. 

(4) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 9a, ak by 
závažnosť ohrozenia 
alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov 
vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti. 
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§ 11 

(1) Držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd pri ochrane 
práv podľa tohto zákona uložil predbežným opatrením 2) obsahovo rovnaké 
povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak mu akékoľvek 
oneskorenie môže spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú 
ujmu. 

(2) Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže byť navrhovateľovi 
uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške do úschovy na 
súde alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením 
uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd 
prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže 
vzniknúť odporcovi, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že 
uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku nesmie byť podstatnou 
prekážkou uplatnenia práva. 

(3) Odporca môže navrhnúť, aby súd rozhodol o vydaní peňažnej 
záruky ako náhrady majetkovej alebo nemajetkovej ujmy v peniazoch 
spôsobenej priamo vykonaním predbežného opatrenia nariadeného bez 
primeraného dôvodu. 

(4) Súd peňažnú záruku vydá, ak v lehote šiestich mesiacov od 
zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady, 
zadosťučinenia na súde alebo k dohode účastníkov o použití peňažnej 
záruky. 

 

TRETIA ČASŤ 

ZEMEPISNÉ OZNAČENIA 
 

§ 12 

Zemepisné ozna čenie 

Pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zápisu, prejednávanie sporov a 
konanie pred úradom sa obdobne použijú ustanovenia týkajúce sa 
označenia pôvodu. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

KONANIE PRED ÚRADOM 
 

§ 13 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pred úradom podľa 
tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 3) 

(2) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú 
ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách na 
rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti podľa všeobecných predpisov 
o správnom konaní. 3) 
 

P r i h l á š k a  o z n a č e n i a  p ô v o d u  
 

§ 14 

(1) Prihlášku označenia pôvodu (ďalej len "prihláška") môže podať 
združenie výrobcov alebo spracovateľov s právnou subjektivitou 4) pre 
výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území (ďalej 
len "prihlasovateľ"). Prihlasovateľom môže byť aj osoba, ktorá v čase 
podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na 
vymedzenom území. 

(2) Za člena združenia podľa odseku 1 má právo byť prijatá každá 
osoba, ktorá vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území 
výrobok s kvalitou alebo vlastnosťami zodpovedajúcimi podmienkam 
ustanoveným pre už zapísané označenie pôvodu a spĺňa podmienky 
členstva v združení, ktoré nesmú byť diskriminačné, ani v rozpore s 
pravidlami hospodárskej súťaže. Združenie je povinné vydať členom na 
základe žiadosti osvedčenie o členstve. 

(3) Prihláška musí obsahovať 

a)  žiadosť o zápis označenia pôvodu do registra, 

b)  priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť 
prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné 
meno alebo názov a sídlo, 

c)  vymedzenie výrobku alebo špecifikáciu výrobku, 

d)  priezvisko, meno a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu 
prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo 
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adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo 
oprávneného zástupcu prihlasovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je 
prihlasovateľ zastúpený alebo musí byť zastúpený 5) (§ 37 ods. 2), 

e)  podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene. 

(4) Prihláške sa pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum doručenia 
prihlášky a prihlasovateľovi sa vydá potvrdenie o podaní prihlášky. 
 

§ 15 

(1) Vymedzenie výrobku musí obsahovať 

a)  názov výrobku vrátane znenia označenia pôvodu, 

b)  zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, 
spracovanie a príprava výrobku, 

c)  doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia, 

d)  opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané 
príslušným zemepisným prostredím, 

e)  opis spôsobu získania výrobku, prípadne opis originálnych a 
nemenných miestnych spôsobov jeho získania. 

(2) Prihlasovateľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt alebo sídlo a má označenie pôvodu chránené podľa práva platného v 
krajine pôvodu výrobku, môže nahradiť údaje podľa odseku 1 písm. c) 
osvedčením o ochrane označenia pôvodu podľa práva platného v tejto 
krajine. 
 

§ 15a 

Špecifikácia liehoviny musí obsahovať 

a)  názov a kategóriu liehoviny, 

b)  opis liehoviny vrátane jej základných fyzikálnych, chemických 
vlastností alebo zmyslami vnímateľných vlastností, ako aj špecifických 
vlastností liehoviny v porovnaní s príslušnou kategóriou, 

c)  zemepisné vymedzenie príslušného územia, 

d)  opis spôsobu získania liehoviny, a ak je to vhodné, originálnych a 
nemenných miestnych metód jej získania a 
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e)  v prípade liehoviny s označením pôvodu údaje potvrdzujúce, že 
kvalita alebo vlastnosti liehoviny sú výlučne alebo podstatne 
ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými 
prírodnými a ľudskými faktormi, a v prípade liehoviny so zemepisným 
označením údaje potvrdzujúce spojenie so zemepisným prostredím. 

 

§ 15b 

Špecifikácia vína musí obsahovať 

a)  názov vína, 

b)  opis vína, 
1. pre víno s označením pôvodu jeho hlavné analytické a zmyslami 
vnímateľné vlastnosti, 
2. pre víno so zemepisným označením jeho hlavné analytické 
vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich zmyslami 
vnímateľných vlastností, 

c)  osobitné postupy, ak sú použité pri výrobe vína, ako aj príslušné 
obmedzenia týkajúce sa výroby vína, 

d)  zemepisné vymedzenie príslušného územia, 

e)  maximálne hektárové výnosy, 

f)  označenie odrody alebo odrôd viniča, z ktorého sa víno vyrába, a 

g)  v prípade vína s označením pôvodu údaje potvrdzujúce, že kvalita 
alebo vlastnosti vína sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené 
zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a 
ľudskými faktormi, a v prípade vína so zemepisným označením údaje 
potvrdzujúce, že víno má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné 
charakteristické vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému 
zemepisnému prostrediu. 

 

 

§ 16 

Zrušený od 1.7.2007 
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§ 17 

Konanie o prihláške 

(1) Úrad preskúma, či 

a)  označenie pôvodu uvedené v prihláške spĺňa podmienky zápisu do 
registra, 

b)  prihláška obsahuje náležitosti podľa § 14 až 15b, 

c)  je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom 5) (§ 37 ods. 2). 

(2) Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 1 požiada Ministerstvo 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") alebo ním 
poverenú odborne spôsobilú osobu o vyjadrenie, či špecifikácia podľa § 15a 
spĺňa ustanovené náležitosti. 

(3) Úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 1 
písm. b) a c) odstránil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva 
mesiace. Ak prihlasovateľ nedostatky neodstráni, úrad konanie zastaví. Na 
tento následok musí byť prihlasovateľ vo výzve upozornený. 

(4) Úrad prihlášku zamietne, ak je označenie pôvodu vylúčené zo 
zápisu podľa § 4 alebo nespĺňa podmienky zápisu do registra. Pred 
zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených 
dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť. 

(5) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil doklad príslušného 
kontrolného orgánu,5a) že výrobok spĺňa náležitosti ustanovené v § 15 ods. 
1 písm. d). Na predloženie takého dôkazu určí úrad primeranú lehotu a 
upozorní ho, že ak nebude taký doklad predložený, úrad prihlášku 
zamietne. 
 

§ 18 

Zápis ozna čenia pôvodu 

Úrad zapíše označenie pôvodu do registra, ak spĺňa podmienky 
zápisu do registra a prihláška obsahuje náležitosti podľa tohto zákona. Úrad 
vydá prihlasovateľovi osvedčenie o zápise označenia pôvodu do registra a 
zápis oznámi vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky (ďalej len "vestník"). 
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§ 19 

Zápis z mien vymedzenia výrobku a zmien špecifikácie výrobku 

Prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise môže podať žiadosť o 
zmenu vymedzenia výrobku, zmenu špecifikácie liehoviny alebo zmenu 
špecifikácie vína, najmä pri zohľadnení vývoja v oblasti vedecko-
technických poznatkov alebo z dôvodu nového zemepisného vymedzenia 
územia. Na konanie o žiadosti o zmenu vymedzenia výrobku, zmenu 
špecifikácie liehoviny alebo zmenu špecifikácie vína sa primerane použijú 
ustanovenia § 14 až 18. 
 

§ 20 
Nadpis zrušený od 1.7.2007 

(1) Každý môže požiadať príslušné kontrolné orgány 5a) o vydanie 
dokladu alebo iného dokumentu dôležitého na uplatnenie alebo obranu jeho 
práva. 

(2) Výsledky kontroly alebo posúdenia, ktorú vykonal zahraničný 
orgán, úrad v konaní zohľadní na základe medzinárodnej zmluvy alebo na 
základe vzájomnosti.  
 

Z r u š e n i e  z á p i s u  o z n a č e n i a  p ô v o d u  
 

§ 21 

(1) Úrad zruší zápis označenia pôvodu, ak na základe návrhu 
dotknutej osoby (ďalej len "navrhovateľ"), kontrolného orgánu, alebo z 
vlastného podnetu zistí, že  

a)  označenie pôvodu bolo zapísané do registra v rozpore s podmienkami 
na jeho zápis, 

b)  podmienky dané príslušným zemepisným prostredím určené na zápis 
označenia pôvodu do registra zanikli, 

c)  výrobok, pre ktorý je označenie pôvodu zapísané, nespĺňa požiadavky 
určené vymedzením podľa § 15 alebo špecifikáciou podľa § 15a alebo 
§ 15b a tieto požiadavky neboli splnené ani dodatočne v lehote 
určenej úradom. 
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(2) Zápis označenia pôvodu podľa odseku 1 písm. c) sa nezruší, ak sa 
na trhu nachádza výrobok, ktorý spĺňa požiadavky určené vymedzením 
podľa § 15 alebo špecifikáciou podľa § 15a alebo § 15b, alebo ak sa taký 
výrobok na trhu nenachádza, ale prírodné podmienky nezanikli. 
 

§ 22 

(1) Pri zrušení zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1 písm. a) 
platí, že k zápisu označenia pôvodu do registra nedošlo. 

(2) Pri zrušení zápisu označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1 písm. b) a 
c) sa zápis označenia pôvodu zrušuje ku dňu podania návrhu na zrušenie 
zápisu označenia pôvodu. 

(3) Rozhodnutie o zrušení zápisu označenia pôvodu úrad zapíše do 
registra a oznámi vo vestníku. 
 

§ 23 

(1) Ak návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu (ďalej len "návrh 
na zrušenie") dostatočne nepreukazuje dôvody na zrušenie zápisu 
označenia pôvodu podľa § 21 ods. 1, úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh 
doplnil, prípadne zistené chyby v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ v 
určenej lehote návrh nedoplní alebo zistené chyby neodstráni, úrad konanie 
o návrhu na zrušenie zastaví. 

(2) Úrad doručí návrh na zrušenie držiteľovi osvedčenia o zápise a 
zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v určenej lehote vyjadril. 

(3) Úrad rozhodne na základe obsahu spisu, ak sa držiteľ osvedčenia 
o zápise nevyjadrí v lehote určenej vo výzve. 

(4) Ak držiteľ osvedčenia o zápise nie je zastúpený oprávneným 
zástupcom a nevyhovie výzve na predloženie plnomocenstva v určenej 
lehote, platí, že sa o návrhu na zrušenie nevyjadril. 

(5) Úrad môže nariadiť ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha 
veci. Úrad určí dátum ústneho pojednávania a zároveň doručí 
navrhovateľovi vyjadrenie držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na 
zrušenie. 

(6) Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, 
ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní. 
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(7) Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na zrušenie nie je prípustné a 
úrad naň v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada. 

 

§ 24 

Pokračovanie v konaní 

(1) Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom 
určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, 
úrad môže lehotu predĺžiť. 

(2) Účastník konania, ktorý zmeškal úradom určenú lehotu na 
vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať úrad o 
pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon, a to najneskôr do 
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku 
zmeškania lehoty. 

(3) Úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania 
lehoty na vyjadrenie sa držiteľa osvedčenia o zápise o návrhu na zrušenie 
podľa § 23 ods. 1, lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k námietkam podľa § 
33 ods. 3 a podľa § 36c ods. 3. 

(4) Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o 
pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odseku 1 
alebo odseku 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 3; pred 
rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa 
o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť. 

(5) Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky 
rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú. 

(6) Ak úrad nevydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 
do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti vyhovel. 
 

§ 25 

Uvedenie do predošlého stavu 

(1) Účastník konania, ktorý bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú 
alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom 
nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, 
môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť 
zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon 
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nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej 
lehoty. 

(2) Účastník konania je povinný odôvodniť žiadosť podľa odseku 1 a 
uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu. Na tvrdenia predložené 
po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o 
žiadosti neprihliada. 

(3) Úrad môže žiadateľa pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti 
odôvodnenia podľa odseku 2 vyzvať, aby svoje tvrdenia preukázal iným 
spôsobom. 

(4) Úrad nevyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade 
zmeškania lehôt na 

a)  vykonanie úkonov podľa odseku 1, 

b)  vykonanie úkonov podľa § 24 ods. 2 alebo ods. 3, 

c)  podanie rozkladu podľa § 27 ods. 1, 

d)  podanie námietok podľa § 33 ods. 1, § 34 ods. 2 a § 36c ods. 1. 

(5) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá 
nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno 
vyhovieť podľa odseku 4, alebo ak žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia 
podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní 
žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa 
má žiadosť zamietnuť. 

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne 
účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú. 

(7) Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v 
dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania 
lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 
zostávajú zachované. 
 

§ 26 

Podklady na rozhodnutie 

(1) Účastník konania je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na 
preukázanie svojich tvrdení. 
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(2) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z 
vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo 
navrhnuté. 
 

§ 27 

Opravné prostriedky 

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote jedného 
mesiaca od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný 
účinok. 

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to 
neplatí 

a)  vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, 

b)  ak ide o spoločné práva alebo povinnosti týkajúce sa viacerých 
účastníkov konania na jednej strane. 

(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo 
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do 
predošlého stavu. 
 

§ 28 

Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov 

(1) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich 
výpisy a odpisy. 

(2) Po zápise označenia pôvodu do registra alebo po zverejnení 
žiadosti podľa § 32 ods. 6 alebo § 36b ods. 5 úrad umožní na základe 
žiadosti tretej osobe nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky, zapísaného 
označenia pôvodu alebo žiadosti (§ 32 ods. 1, § 36b ods. 1). 

(3) Právo na nazeranie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií 
za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s ich 
odoslaním. 

(4) Z práva na nazeranie do spisu sú vylúčené  

a)  časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých 
zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie 
tretích osôb vrátane účastníkov konania, 
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b)  na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo držiteľa osvedčenia 
o zápise časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a 

c)  zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky 
alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk. 

 

§ 29 

Register a vestník 

(1) Do registra sa zapisuje 

a)  číslo prihlášky, 

b)  dátum podania prihlášky, 

c)  číslo zápisu označenia pôvodu, 

d)  dátum zápisu označenia pôvodu, 

e)  znenie označenia pôvodu, 

f)  názov výrobku, na ktorý sa označenie pôvodu vzťahuje, 

g)  priezvisko, meno, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť 
prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej obchodné 
meno alebo názov a sídlo, 

h)  priezvisko, meno a adresa miesta podnikania oprávneného zástupcu 
prihlasovateľa, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo 
adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo 
oprávneného zástupcu prihlasovateľa alebo oprávnenej osoby, 

i)  vymedzenie výrobku alebo špecifikácia výrobku, 

j)  zrušenie zápisu označenia pôvodu a 

k)  ďalšie rozhodujúce údaje. 

(2) Na základe žiadosti po overení predložených údajov úrad zapíše 
do registra zmeny, ku ktorým došlo po zápise označenia pôvodu do 
registra.  

(3) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je 
rozhodnutím príslušného orgánu určené inak. 

(4) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného 
a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení 
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rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu 
vyznačí v registri. 

(5) Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z 
rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 4 sa nepovažuje za 
rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom 
konaní. 3) 

(6) Každý má právo na nahliadnutie do registra. 

(7) Na základe žiadosti vydá úrad výpis z registra. Výpis z registra 
obsahuje údaje platné ku dňu jeho vyhotovenia. 

(8) Úrad vydáva vestník, v ktorom oznamuje zápis označenia pôvodu 
do registra, jeho zrušenie a ďalšie rozhodujúce údaje týkajúce sa označenia 
pôvodu. 

 

PIATA ČASŤ 

MEDZINÁRODNÁ OCHRANA 
 

M e d z i n á r o d n ý  z á p i s  o z n a č e n i a  p ô v o d u  

§ 30 

(1) Osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 
alebo sídlo, môžu požiadať prostredníctvom úradu o medzinárodný zápis 
označenia pôvodu podľa medzinárodného dohovoru. 6) 

(2) Žiadateľ o medzinárodný zápis označenia pôvodu je povinný za 
úkony podľa odseku 1 zaplatiť poplatky ustanovené podľa medzinárodného 
dohovoru. 6) Výšku poplatkov ustanovených týmto dohovorom oznámi úrad 
vo vestníku. 

 

§ 31 

(1) Medzinárodný zápis označenia pôvodu má tie isté účinky ako 
zápis označenia pôvodu do registra úradom. 

(2) Medzinárodne zapísané označenie pôvodu, ktorému je odmietnutá 
ochrana v Slovenskej republike, sa posudzuje tak, akoby v Slovenskej 
republike nebolo zapísané. Ochrana označenia pôvodu a zemepisného 
označenia poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín podľa práva 
Európskeho spoločenstva 
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§ 32 

(1) Osoby podľa osobitného predpisu 6a) môžu prostredníctvom 
úradu podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny podľa osobitného 
predpisu 7) (ďalej len "žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky 
alebo potraviny"), ktoré sú vyrobené, spracované alebo pripravené v 
Slovenskej republike. 

(2) Žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny 
sa podáva na úrade v troch vyhotoveniach. 

(3) Úrad preskúma, či je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske 
výrobky alebo potraviny odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a 
označenie nie je súčasťou výluk. 7a) 

(4) Úrad v rámci prieskumu podľa odseku 3 požiada ministerstvo 
alebo ním poverenú odborne spôsobilú osobu 7b) o vyjadrenie, či 
špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny spĺňa 
ustanovené náležitosti. 7c) 

(5) Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 
odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad 
konanie zastaví. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve 
upozornený. 

(6) Ak je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo 
potraviny odôvodnená, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je 
súčasťou výluk, 7a) úrad jej podstatné náležitosti zverejní vo vestníku. 
 

§ 33 

Nadpis zrušený od 1.7.2007 

(1) Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti o ochranu pre 
poľnohospodárske výrobky alebo potraviny vo vestníku môže každý, kto 
preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území 
Slovenskej republiky (ďalej len "namietateľ"), podať v lehote troch mesiacov 
od tohto zverejnenia úradu námietky proti tejto žiadosti. Námietky musia byť 
odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že 
prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa 
podmienky ustanovené osobitným predpisom 7) na zápis do registra 
chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného 
Európskou komisiou. 8) 
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(2) Ak úrad zistí, že námietky neboli podané namietateľom, včas, nie 
sú riadne odôvodnené alebo v nich neboli označené dôkazy, z ktorých 
vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie 
nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom 7) na zápis do 
registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného 
Európskou komisiou, 8) úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o 
zastavení konania o námietkach úrad doručí žiadateľovi a namietateľovi. 

(3) Úrad námietky, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, 
zašle žiadateľovi; zároveň vyzve žiadateľa a namietateľa, aby rozpor 
odstránili zmierom v lehote dvoch mesiacov. Ak rozpor nebol odstránený, 
žiadateľ a namietateľ zašlú úradu svoje vyjadrenia v lehote jedného 
mesiaca od márneho uplynutia lehoty na ukončenie konania zmierom. 

(4) Ak sa nepodarí zmierovacím konaním odstrániť rozpor medzi 
žiadateľom a namietateľom podľa odseku 3, rozhodne o námietkach úrad. 
Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštnosti 
zemepisného prostredia, 7c) úrad požiada pred rozhodnutím o námietkach 
ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky oprávnené. 

(5) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že prihlásené označenie 
nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom, 7) žiadosť o ochranu 
pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny zamietne; v opačnom 
prípade zamietne námietky. 
 

§ 33a 

(1) Ak je žiadosť o ochranu pre poľnohospodárske výrobky alebo 
potraviny odôvodnená a spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je 
súčasťou výluk 7a) a nebola zamietnutá podľa § 33 ods. 5, úrad vydá 
rozhodnutie, ktorým sa žiadosti vyhovuje. 

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 úrad doručí žiadateľovi a vo vestníku 
oznámi vydanie rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, a elektronický 
prístup k špecifikácii. 

(3) Po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti vyhovuje, úrad zašle 
Európskej komisii ustanovené náležitosti podľa osobitného predpisu 7) na 
ďalšie konanie a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa. 
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§ 33b 

Prechodná ochrana a doba na prispôsobenie 

(1) Rozhodnutím, ktorým sa žiadosti o ochranu pre poľnohospodárske 
výrobky alebo potraviny vyhovuje, vzniká prechodná ochrana označenia a 
dvojročná doba na prispôsobenie za podmienok ustanovených v osobitnom 
predpise. 8a) 

(2) Prechodná ochrana zaniká odo dňa vydania rozhodnutia o zápise 
do registra alebo odo dňa zamietnutia žiadosti o ochranu pre 
poľnohospodárske výrobky alebo potraviny. Námietky proti žiadosti o zápis 
označenia pôvodu alebo zemepisného označenia iného členského štátu do 
registra Európskej komisie 
 

§ 34 

(1) Namietateľ môže na úrade, alebo úrad z vlastného podnetu podať 
riadne odôvodnené námietky proti zápisu označenia pôvodu alebo 
zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny 
iného členského štátu do registra chránených označení pôvodu 
a chránených zemepisných označení vedeného Európskou komisiou alebo 
námietky proti zmene špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo 
potraviny k označeniu pôvodu alebo k zemepisnému označeniu iného 
členského štátu (ďalej len "námietky"). 

(2) Námietky sa podávajú najneskôr v lehote piatich mesiacov odo 
dňa, keď Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnila 
podstatné náležitosti žiadosti o ochranu pre poľnohospodárske výrobky 
alebo potraviny alebo zmenu špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku 
alebo potraviny. 

(3) Námietky sa podávajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky. 

(4) Odôvodnené námietky postúpi úrad Európskej komisii na ďalšie 
konanie v lehote ustanovenej osobitným predpisom. 8b) 

(5) Úrad odmietne postúpiť námietky Európskej komisii, ak neboli 
podané namietateľom, ak nie sú riadne odôvodnené a ak sú podané po 
lehote ustanovenej v odseku 2; o tejto skutočnosti musí byť osoba, ktorá 
námietky podala, informovaná. 
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§ 35 

(1) Ak Európska komisia vyzve dotknuté strany na uzatvorenie 
dohody o námietkach, je za Slovenskú republiku príslušný na toto 
prerokovanie úrad. 

(2) Ak dôjde k dohode do šiestich mesiacov, úrad zašle dohodu 
Európskej komisii spolu s dokladmi preukazujúcimi uzatvorenie dohody 
vrátane stanoviska žiadateľa a namietateľa. Ak k dohode nedôjde, úrad 
oznámi Európskej komisii negatívne stanovisko. 

 
§ 36 

Zmena a doplnenie špecifikácie 

(1) Ak dôjde k zmene a doplneniu špecifikácie poľnohospodárskeho 
výrobku alebo potraviny, na konanie sa primerane použijú ustanovenia § 32 
až 35. 

(2) Ak sa zmena a doplnenie špecifikácie poľnohospodárskeho 
výrobku alebo potraviny netýka žiadnej zmeny jednotného dokumentu alebo 
ak sa zmena a doplnenie týka dočasnej zmeny špecifikácie 
poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny vyplývajúcej z uloženia 
povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánom verejnej 
moci, úrad posúdi zmenu a doplnenie a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa 
žiadosti vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie 
poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, elektronický prístup 
k špecifikácii poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny a písomne 
oznámi túto skutočnosť Európskej komisii. 
 

§ 36a 

Zrušenie zápisu 

Osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem, môže na úrade podať 
žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia 
v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného 
Európskou komisiou z dôvodu, že poľnohospodársky výrobok alebo 
potravina už nespĺňa požiadavky určené špecifikáciou poľnohospodárskeho 
výrobku alebo potraviny. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred 
úradom sa primerane použijú ustanovenia § 33 a 33a.  
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O c h r a n a  o z n a če n i a  p ô v o d u  a  z e m e p i s n é h o  
o z n ač e n i a  v í n  p o d ľ a  p r á v a  E u r ó p s k e h o  

s p o l o č e n s t v a  
 

§ 36b 

(1) Osoby podľa osobitného predpisu 8c) môžu prostredníctvom úradu 
podať žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia 
pre vína podľa osobitného predpisu 8d) (ďalej len "žiadosť o ochranu pre 
vína"), ktoré sú vyrobené v Slovenskej republike. 

(2) Žiadosť o ochranu pre vína sa podáva na úrade v troch 
vyhotoveniach. 

(3) Úrad preskúma, či žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky 
podľa osobitného predpisu. 8d) 

(4) Úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky zistené podľa odseku 3 
odstránil v ním určenej lehote. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni, úrad 
konanie zastaví. Na túto skutočnosť musí byť žiadateľ vo výzve 
upozornený. 

(5) Ak žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného 
predpisu, 8d) úrad jej podstatné náležitosti zverejní vo vestníku. 
 

§ 36c 

(1) Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti o ochranu pre vína 
vo vestníku môže namietateľ podať v lehote troch mesiacov od tohto 
zverejnenia úradu námietky proti tejto žiadosti. Námietky musia byť 
odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že 
prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa 
podmienky ustanovené osobitným predpisom8d) na zápis do registra 
chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného 
Európskou komisiou. 8e) 

(2) Ak úrad zistí, že námietky neboli podané namietateľom, včas, nie 
sú riadne odôvodnené alebo v nich neboli označené dôkazy, z ktorých 
vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie 
nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom 8d) na zápis do 
registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného 
Európskou komisiou, 8e) úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o 
zastavení konania o námietkach úrad doručí žiadateľovi a namietateľovi. 
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(3) Úrad námietky, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, 
zašle žiadateľovi; zároveň vyzve žiadateľa a namietateľa, aby rozpor 
odstránili zmierom v lehote dvoch mesiacov. Ak rozpor nebol odstránený, 
žiadateľ a namietateľ zašlú úradu svoje vyjadrenia v lehote jedného 
mesiaca od márneho uplynutia lehoty na ukončenie konania zmierom. 

(4) Ak sa nepodarí zmierovacím konaním odstrániť rozpor medzi 
žiadateľom a namietateľom podľa odseku 3, rozhodne o námietkach úrad. 
Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštnosti 
zemepisného prostredia, 8f) úrad požiada pred rozhodnutím o námietkach 
ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky oprávnené. 

(5) Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že prihlásené označenie 
nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom, 8d) žiadosť o ochranu 
pre vína zamietne; v opačnom prípade zamietne námietky. 
 

§ 36d 

(1) Ak žiadosť o ochranu pre vína spĺňa podmienky podľa osobitného 
predpisu 8d) a nebola zamietnutá podľa § 36c ods. 5, úrad zverejní jednotný 
dokument a špecifikáciu vína a zabezpečí k nim elektronický prístup. 

(2) Po zverejnení údajov podľa odseku 1 úrad zašle Európskej komisii 
žiadosť o ochranu pre vína, ktorá obsahuje náležitosti podľa osobitného 
predpisu, 8g) na ďalšie konanie a o tejto skutočnosti informuje žiadateľa. 

 

§ 36e 

Zmena špecifikácie vína 

(1) Ak dôjde k zmene špecifikácie vína, na konanie sa primerane 
použijú ustanovenia § 36b až 36d. 

(2) Ak sa zmena špecifikácie vína netýka žiadnej zmeny jednotného 
dokumentu, úrad posúdi zmenu a po vydaní rozhodnutia, ktorým sa žiadosti 
vyhovuje, vo vestníku oznámi zmenu špecifikácie vína, elektronický prístup 
k špecifikácii vína a písomne oznámi túto skutočnosť Európskej komisii. 
 

§ 36f 

Zrušenie zápisu 

Osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem, môže na úrade podať 
žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia 
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v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného 
Európskou komisiou z dôvodu, ak víno už nespĺňa požiadavky určené 
špecifikáciou vína. Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu pred úradom sa 
primerane použijú ustanovenia § 36c a 36d. Ochrana zemepisných 
označení liehovín podľa práva Európskeho spoločenstva 
 

§ 36g 

(1) Ochranu zemepisných označení liehovín upravuje osobitný 
predpis. 8h) 

(2) Úkony podľa osobitného predpisu 8i) vykonáva úrad. 
 

ŠIESTA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 

§ 37 

Spoločné ustanovenia 

(1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území členského 
štátu medzinárodného dohovoru 9) alebo na území štátu, ktorý je členom 
Svetovej obchodnej organizácie, 10) majú rovnaké práva a povinnosti ako 
tuzemskí prihlasovatelia alebo oprávnené osoby; ak štát, v ktorom majú 
osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného 
dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, práva a povinnosti 
podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky vzájomnosti. 

(2) Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 
alebo sídlo, musia byť v konaní o označeniach pôvodu alebo zemepisných 
označeniach pred úradom zastúpené oprávneným zástupcom. 5) 

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, 
ktorými sú občania členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je 
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a sú 
usadení na území Slovenskej republiky alebo poskytujú služby na území 
Slovenskej republiky, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo 
sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území členského štátu Európskej 
únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore, a sú usadené na území Slovenskej republiky 
alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky. Taký účastník 
konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území 
Slovenskej republiky. Ak účastník konania neoznámi úradu adresu na 
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doručovanie, budú úradné správy týkajúce sa konania ukladané na úrade, 
pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa 
uloženia. Na túto skutočnosť musí byť účastník upozornený.  

(4) Podanie na úrad možno urobiť iba v štátnom jazyku Slovenskej 
republiky. 11) 
 

§ 38 

Prechodné ustanovenia 

(1) Konania o prihláškach označení pôvodu výrobkov, ktoré neboli 
právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa 
skončia podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu 
úradu v ním určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s 
požiadavkami, ktoré kladie tento zákon na prihlášku označenia pôvodu. 

(2) Vzťahy z označení pôvodu výrobkov zapísaných do registra pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto 
zákona. Vznik týchto vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 
nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov 
platných v čase ich vzniku. 

(3) Na označenie pôvodu, ktorým bola pred dňom nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona priznaná ochrana označení pôvodu podľa 
doterajších predpisov, sa vzťahuje ochrana označení pôvodu podľa tohto 
zákona, ak jeho zapísaný užívateľ alebo zapísaní užívatelia splnia 
podmienky zápisu podľa tohto zákona do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po márnom uplynutí tejto lehoty úrad 
takéto označenie pôvodu vymaže z registra. 

(4) Na označenie pôvodu a zemepisné označenie vína a na 
označenie pôvodu a zemepisné označenie liehoviny, ktorým bola pred 1. 
novembrom 2009 priznaná ochrana označení pôvodu a zemepisných 
označení podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009, sa vzťahuje 
ochrana označení pôvodu a zemepisných označení podľa prvej až štvrtej 
časti tohto zákona, ak držiteľ osvedčenia o jeho zápise splní podmienky 
zápisu podľa tohto zákona do 1. novembra 2013. Po márnom uplynutí tejto 
lehoty takéto označenie pôvodu a zemepisné označenie stráca účinky.  
 

§ 38a 

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie uvedený v prílohe. 
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§ 39 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa: 

1.  Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v 
znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. 

2.  Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy č. 160/1973 Zb. o konaní 
vo veciach označení pôvodu výrobkov. 

 

Čl.II 

Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 137/1998 
Z. z., zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 
414/2002 Z. z. a zákona č. 529/2002 Z. z. sa dopĺňa takto: 

§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

"(6) Za klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj 
výrobkov porušujúcich práva z označení pôvodu výrobkov a zemepisných 
označení výrobkov s výnimkou výrobkov podľa osobitného predpisu, 9e) 
ako aj skladovanie takýchto výrobkov na účely ponuky alebo predaja.". 

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie: 

"9e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o 
potravinách v znení neskorších predpisov.". 

 

Čl.III 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 
Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 
Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 
Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 
96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona 
č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., 
zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. 
z. a zákona č. 245/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

V sadzobníku správnych poplatkov položky 233 až 235 znejú: 
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"Položka 233 

a)  Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného 
označenia výrobku  2000 Sk 

b)  Podanie žiadosti o  
1. zápis zmeny špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku alebo 
potraviny, alebo vymedzenia výrobku  500 Sk 
2. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení 
pôvodu alebo zemepisných označení  200 Sk 

Položka 234 

Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného 
označenia výrobku  2000 Sk 

Položka 235 

Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku 
alebo 
zemepisného označenia výrobku  1000 Sk.". 
 

Čl.IV 

Účinnos ť 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 okrem § 32 až 36, 

ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení 
Slovenskej republiky k Európskej únii. 

 
Zákon č. 84/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2007. 

Zákon č. 279/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2007. 

Zákon č. 395/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2009. 

 

Rudolf Schuster v.r. 

Pavol Hrušovský v.r. 

Mikuláš Dzurinda v.r. 
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PRÍL. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE 

 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 

2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie 
Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004). 
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____________________ 

1a) Občiansky zákonník. 

2) § 74 až 77 a § 102 Občianskeho súdneho poriadku. 

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. 
z. 

4) Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka, zákon č. 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 69 zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

5) Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 
444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných 
známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 

5a) Napríklad § 40 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v 
znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných 
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a 
prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6) Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného 
zápisu z 31. októbra 1958 revidovaná v Štokholme 14. júla 1967 uverejnená 
vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 
79/1985 Zb. 

6a) Čl. 5 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o 
ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín (Ú.v. EÚ L 93, 31.3.2006). 

7) Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 v platnom znení. Nariadenie Komisie 
(ES) č. 1898/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné 
pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane 
zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a 
potravín (Ú.v. EÚ L 369, 23.12.2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 
628/2008 z 2. júla 2008 (Ú.v. EÚ L 173, 3.7.2008). 

7a) Čl. 3 až 5 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. 

7b) § 9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. 

7c) Čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. 

8) Čl. 7 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. 
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8a) Čl. 5 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. 

8b) Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006. 

8c) Čl. 118e nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o 
vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných 
ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výroby (nariadenie o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov) (Ú.v. EÚ L 299, 16.11.2007) v platnom znení. 

8d) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 v platnom znení. 

8e) Čl. 118n nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. 

8f) Čl. 118c ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. 

8g) Čl. 118f ods. 5 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. 

8h) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. 
januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane 
zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 
(Ú.v. EÚ L 39, 13.2.2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú.v. EÚ L 354, 
31.12.2008). 

8i) Čl. 17 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 110/2008. 

9) Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 188 
revidovaný v Bruseli 14. Decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v 
Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. Októbra 
1958 a v Štokholme 14. júla 1967 uverejnený vo vyhláške ministra 
zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb. 

10) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uverejnená 
oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 
152/2000 Z. z. 

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom 
jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
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Z Á K O N  č. 146/2000 Z. z. 

o ochrane topografií polovodič ových výrobkov 

zo 17. marca 2000 

 
Zmena: 84/2007 Z. z.  

 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLAD NÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje vzťahy súvisiace s vytvorením, ochranou a 
využívaním topografií polovodičových výrobkov.  

 

§ 2 

Predmet ochrany 

(1) Ochrana podľa tohto zákona sa vzťahuje na topografiu, ktorá je 
výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu a ktorá nie je v odvetví 
polovodičových výrobkov bežná.  

(2) Ak je topografia vytvorená z prvkov bežných v odvetví 
polovodičových výrobkov, je chránená iba vtedy, ak kombinácia týchto 
prvkov ako celok spĺňa podmienky uvedené v odseku 1.  

(3) Ochrana podľa odseku 1 sa nevzťahuje na iné poňatie, systém, 
postup, techniku či zakódované informácie obsiahnuté v topografii.  

 

§ 3 

Vymedzenie niektorých pojmov 

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie  

a)  topografia séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných, 
vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné 
usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, 
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pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu 
polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby,  

b)  polovodičový výrobok mikroelektronický výrobok v konečnej forme 
alebo vo forme medziproduktu, ktorý je výlučne alebo v spojení s 
inými funkciami určený na plnenie elektronickej funkcie; tvorí ho teleso 
obsahujúce vrstvu polovodičového materiálu a má jednu alebo viac 
vrstiev zložených z vodivého, izolačného alebo polovodičového 
materiálu vo vopred danom trojrozmernom usporiadaní,  

c)  obchodné využívanie topografie alebo polovodičového výrobku 
obsahujúceho topografiu, predaj, nájom, vývoz, dovoz či iný spôsob 
obchodovania alebo ich ponuky na území Slovenskej republiky alebo 
v zahraničí.  

(2) Na účely tohto zákona sa za obchodné využívanie topografie 
nepovažuje využívanie za podmienok utajenia, ak topografia alebo 
polovodičový výrobok obsahujúci topografiu nebol predmetom 
obchodovania.  
 

P r á v o  n a  o c h r a n u  t o p o g r a f i e  
 

§ 4 

(1) Právo na ochranu topografie patrí jej pôvodcovi, ak ďalej nie je 
ustanovené inak.  

(2) Pôvodcom je ten, kto vytvoril topografiu vlastnou tvorivou 
duševnou činnosťou.  

(3) Spolupôvodcovia majú právo na ochranu topografie v rozsahu, v 
akom sa podieľali na jej vytvorení. Ak sa spolupôvodcovia nedohodnú alebo 
ak inak nerozhodne súd, platí, že podiel spolupôvodcov na vytvorení 
topografie je rovnaký.  

(4) Ak pôvodca vytvoril topografiu v rámci plnenia úloh z pracovného 
pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu alebo vytvoril topografiu v 
rámci plnenia záväzku z iného zmluvného vzťahu, patrí právo na ochranu 
topografie zamestnávateľovi alebo osobe oprávnenej z iného zmluvného 
vzťahu, ak sa účastníci zmluvného vzťahu nedohodli inak.  

(5) Ak právo na ochranu topografie nevznikne osobám uvedeným v 
odsekoch 1, 3 a 4, patrí právo na ochranu tomu, kto na základe výlučného 
oprávnenia získaného od osoby podľa odsekov 1, 3 a 4 ako prvý na území 
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Slovenskej republiky obchodne využil topografiu, ktorá nebola dovtedy 
obchodne využitá nikde na svete.  

(6) Právo na ochranu topografie patrí aj právnym nástupcom osôb 
uvedených v odsekoch 1, 3, 4 a 5.  

 

§ 5 

(1) Právo na ochranu topografie môžu uplatniť osoby uvedené v § 4, 
ktoré  

a)  sú občanmi Slovenskej republiky alebo sú občanmi štátu, ktorý je 
členom Svetovej obchodnej organizácie, alebo  

b)  majú bydlisko, sídlo, podnik alebo organizačnú zložku 1) na území 
Slovenskej republiky alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej 
obchodnej organizácie.  

(2) Osoby uvedené v § 4, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v 
odseku 1, môžu uplatniť právo na ochranu topografie len vtedy, ak je 
splnená podmienka vzájomnosti.  

 

§ 6 

Právo na ochranu topografie zanikne uplynutím 15 rokov odo dňa jej 
prvého zafixovania alebo zakódovania, ak sa topografia obchodne 
nevyužívala alebo ak nebola na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky (ďalej len "úrad") podaná prihláška podľa § 22 ods. 3.  

 

§ 7 

Vznik a doba trvania ochrany topografie 

(1) Ochrana topografie vzniká dňom  

a)  prvého obchodného využitia topografie, ak prihláška podľa § 22 ods. 3 
bola podaná na úrade najneskôr do dvoch rokov od tohto využitia, 
alebo  

b)  dňom podania prihlášky podľa § 22 ods. 3, ak predtým topografia 
nebola obchodne využitá.  

(2) Ochrana topografie sa skončí uplynutím desiatich rokov od konca 
kalendárneho roka, v ktorom ochrana topografie vznikla.  
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DRUHÁ ČASŤ 

PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA TOPOGRAFIE 

§ 8 

Maji teľ topografie 

Za majiteľa topografie sa považuje právnická osoba alebo fyzická 
osoba zapísaná v registri topografií (ďalej len "register").  

 

§ 9 

Spol umajite ľstvo topografie 

(1) Na úpravu vzťahov medzi spolumajiteľmi topografie sa vzťahujú 
ustanovenia osobitného predpisu. 2)  

(2) Dohoda o zrušení spolumajiteľstva a vzájomnom vyrovnaní musí 
byť písomná, inak je neplatná.  

(3) Dohoda podľa odseku 2 nadobúda účinnosť voči tretím osobám 
odo dňa zápisu do registra.  
 

Ú č i n k y  o c h r a n y  t o p o g r a f i e  
 

§ 10 

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, majiteľ topografie má výlučné 
právo topografiu využívať, reprodukovať, previesť práva z topografie na 
tretiu osobu, poskytnúť súhlas alebo zakázať  

a)  reprodukovať topografiu,  

b)  vyrábať polovodičový výrobok, ktorý obsahuje topografiu,  

c)  obchodne využívať alebo na tento účel dovážať topografiu alebo 
polovodičový výrobok, ktorý obsahuje topografiu.  

(2) Výlučné právo podľa odseku 1 sa taktiež vzťahuje na dobu  

a)  od vzniku ochrany podľa § 7 ods. 1 do zápisu topografie do registra,  

b)  predchádzajúcu vzniku ochrany podľa § 7 ods. 1, ak majiteľ preukáže, 
že tretia osoba porušila výlučné právo podľa odseku 1, pričom 
topografia nebola vytvorená nezávisle od pôvodcu či inej oprávnenej 
osoby podľa § 4.  
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(3) Výlučné právo môže majiteľ topografie uplatniť až po zápise 
topografie do registra.  

 

§ 11 

(1) Účinky ochrany topografie sa nevzťahujú na  

a)  činnosti vykonávané súkromne na neobchodné účely,  

b)  reprodukciu topografie používanej na účely analýzy, hodnotenia alebo 
výučby, ktoré sa týkajú topografie samotnej alebo poňatia, systému, 
postupu či techniky, ktoré sú obsiahnuté v topografii,  

c)  činnosti týkajúce sa inej topografie, vytvorenej na základe analýzy a 
hodnotenia topografie podľa písmena b), ktorá zodpovedá 
podmienkam podľa § 2 ods. 2,  

d)  následné obchodné využívanie topografie alebo polovodičového 
výrobku, ktorý obsahuje topografiu, po ich uvedení do obehu 
majiteľom topografie alebo s jeho výslovným súhlasom.  

(2) Účinky ochrany topografie sa nevzťahujú na osobu, ktorá 
dobromyseľne získa polovodičový výrobok obsahujúci topografiu, aj keď bol 
tento výrobok uvedený do obehu bez súhlasu majiteľa topografie. Po tom, 
ako sa táto osoba dozvedela, alebo mala a mohla vedieť, že svojím 
konaním porušuje výlučné právo podľa § 10 ods. 1, je oprávnená obchodne 
využívať len výrobok predtým získaný alebo objednaný a zároveň je 
povinná zaplatiť majiteľovi na jeho žiadosť náhradu za ďalšie obchodné 
využívanie výrobku zodpovedajúcu primeranému licenčnému poplatku. 3)  

 

§ 12 

Prechod a prevod práv z topografie  

(1) Práva z topografie prechádzajú na nového majiteľa v prípadoch 
ustanovených osobitnými predpismi. 4)  

(2) Zmluva o prevode práv z topografie musí mať písomnú formu, inak 
je neplatná.  

(3) Prechod a prevod práv z topografie nadobúda účinnosť voči tretím 
osobám odo dňa zápisu do registra.  

(4) Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom prechodu alebo 
prevodu práv z topografie zostávajú zachované. To neplatí v prípade 
prechodu práva z topografie na základe prepisu podľa § 25 ods. 1.  
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§ 13 

Záložné právo a podzáložné právo na topografiu 

(1) Na záložné právo, ako aj na vzťahy medzi záložným veriteľom a 
záložcom sa použijú primerane ustanovenia osobitného predpisu. 5)  

(2) Zmluvné záložné právo vzniká na základe písomnej zmluvy.  

(3) Vznik záložného práva nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo 
dňa zápisu do registra.  

(4) Na podzáložné právo sa použijú primerane ustanovenia odsekov 1 
až 3, ako aj ustanovenia osobitného predpisu. 6)  

 

§ 14 

Licenčná zmluva 

(1) Vznik, zánik a výkon práva z licenčnej zmluvy sa spravuje 
ustanoveniami osobitného predpisu. 7)  

(2) Licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám odo dňa 
zápisu do registra.  

(3) Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že majiteľ topografie 
môže sám predmet licencie využívať a vstupovať do ďalších licenčných 
vzťahov s tretími osobami bez obmedzenia (ďalej len "nevýlučná licencia").  

(4) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie 
rovnaké práva ako majiteľovi topografie.  
 

N ú t e n á  l i c e n c i a  
 

§ 15 

(1) Na návrh môže súd udeliť nútenú licenciu komukoľvek, kto 
preukáže spôsobilosť reprodukovať topografiu a vyrábať polovodičový 
výrobok, v ktorom je chránená topografia obsiahnutá na území Slovenskej 
republiky za predpokladu, ak  

a)  uplynuli tri roky od zápisu topografie do registra a  
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b)  navrhovateľ udelenia nútenej licencie pred podaním návrhu na súd dal 
majiteľovi topografie riadnu ponuku na uzatvorenie licenčnej zmluvy, 
pričom táto ponuka nebola majiteľom prijatá, a  

c)  topografia nie je bez primeraného dôvodu na strane majiteľa na území 
Slovenskej republiky využívaná, alebo je využívaná nedostatočne, 
pričom výrobky, v ktorých je topografia obsiahnutá, sa nedodávajú na 
trh Slovenskej republiky vôbec alebo v dostatočnom množstve. 
Neexistencia primeraných dôvodov sa predpokladá, kým nie je 
preukázaný opak.  

(2) Nútenú licenciu možno udeliť len  

a)  na verejné neobchodné využitie alebo na zabránenie ďalšieho 
konania majiteľa topografie, ktoré na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu možno považovať za konanie znemožňujúce alebo 
obmedzujúce hospodársku súťaž, 8) alebo v prípade ohrozenia 
dôležitého verejného záujmu,  

b)  ako licenciu nevýlučnú, pričom jej trvanie a rozsah sa obmedzia na 
účel, na ktorý bola udelená, s podmienkou prednostného uspokojenia 
potrieb domáceho trhu.  

(3) V prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu možno nútenú 
licenciu udeliť bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 písm. a).  

(4) V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré viedli k udeleniu 
nútenej licencie, môže súd na návrh niektorého z účastníkov licenčného 
vzťahu zmeniť podmienky, rozsah a dobu trvania nútenej licencie alebo 
zrušiť rozhodnutie o jej udelení za predpokladu, že opätovný vznik dôvodov 
udelenia nútenej licencie nie je pravdepodobný.  

(5) Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o udelení alebo zrušení 
nútenej licencie súd bez odkladu doručí úradu, ktorý tieto skutočnosti 
zapíše do registra.  

(6) Prechod alebo prevod nútenej licencie je možný len ako súčasť 
prechodu alebo prevodu vlastníctva podniku alebo jeho časti, ktorá 
topografiu na základe nútenej licencie využíva.  

(7) Na prechod alebo prevod podľa odseku 6 sa primerane použije § 
12 ods. 1 až 3.  

 

 

 



TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV 

 

 336

§ 16 

(1) Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa topografie 
na primeranú náhradu. 3)  

(2) Ak medzi účastníkmi licenčného vzťahu vzniknutého na základe 
rozhodnutia o nútenej licencii napriek pokusu k dohode o náhrade nedošlo, 
výšku a spôsob primeranej náhrady určí na návrh niektorého z účastníkov 
licenčného vzťahu súd. V prípade podstatnej zmeny okolností 
rozhodujúcich na určenie primeranej náhrady môže súd na žiadosť 
niektorého z účastníkov licenčného vzťahu zmeniť pôvodne dohodnutú 
alebo súdom určenú výšku a spôsob náhrady, ak napriek pokusu k dohode 
medzi účastníkmi nedošlo.  

 

§ 17 

Vzdanie sa práv z topografie 

(1) Majiteľ topografie sa môže vzdať práv z topografie písomným 
oznámením doručeným úradu.  

(2) Vzdanie sa práv z topografie nadobúda účinnosť odo dňa 
doručenia oznámenia úradu podľa odseku 1.  

(3) Vzdanie sa práv z topografie, na ktorú sa viažu práva tretích osôb, 
zapísané v registri, nadobudne účinnosť len po predložení písomného 
súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť zánikom 
ochrany topografie dotknuté. To isté platí v prípade existencie súdneho 
sporu zapísaného v registri, ktorého predmetom sú práva z topografie.  

 

§ 18 

Zánik ochrany topografie 

Ochrana topografie zanikne  

a)  uplynutím doby trvania ochrany topografie podľa § 7 ods. 2,  

b)  vzdaním sa práv z topografie podľa § 17.  
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P o r u š o v a n i e  p r á v  a  p r e j e d n á v a n i e  s p o r o v  
 

§ 19 

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa 
porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva 
bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.  

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, 
poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom 
do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená 
nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, 
ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 8a)  

 

§ 19a 

Právo na informácie 

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto 
zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ topografie žiadať, aby 
ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie 
týkajúce sa pôvodu topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho 
topografiu porušujúcich práva podľa tohto zákona a okolností ich uvedenia 
na trh.  

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä  

a)  meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto 
trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, 
spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných 
predchádzajúcich držiteľov topografie alebo polovodičového výrobku 
obsahujúceho topografiu,  

b)  údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom 
množstve a o cene príslušných topografií alebo polovodičových 
výrobkov obsahujúcich topografiu.  

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, 
ktorá  

a)  má v držbe topografiu alebo polovodičový výrobok obsahujúci 
topografiu porušujúce práva podľa tohto zákona,  

b)  využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,  
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c)  poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním 
práv podľa tohto zákona alebo  

d)  bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba 
zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii topografií alebo 
polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu alebo poskytovaní 
služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.  

 

§ 20 

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, 
ak tento zákon neustanovuje inak.  

(2) Na návrh majiteľa topografie súd zakáže konanie, ktoré je v 
rozpore s ustanovením § 10 ods. 1, alebo nariadi, aby reprodukcie 
topografie alebo polovodičové výrobky, ktoré obsahujú topografiu, alebo 
výrobky obsahujúce taký polovodičový výrobok boli najmä  

a)  stiahnuté z obchodnej siete,  

b)  definitívne odstránené z obchodnej siete,  

c)  inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo 
ohrozovanie práva,  

d)  zničené vhodným spôsobom.  

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa 
alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti 
neodôvodňujú iný postup.  

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu 
zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.  

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 19a, ak by 
závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti 
následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.  
 

TRETIA ČASŤ 

KONANIE VO VECIACH TOPOGRAFIÍ 

§ 21 

Náležitosti prihlášky 

(1) Prihláška smie obsahovať len jednu topografiu.  
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(2) Prihláška musí obsahovať  

a)  žiadosť o zápis topografie do registra s uvedením názvu topografie, 
mena, priezviska, bydliska a štátnej príslušnosti prihlasovateľa alebo 
jeho obchodného mena a sídla, ak je prihlasovateľom právnická 
osoba,  

b)  podklady umožňujúce identifikáciu topografie a prípadne aj samotný 
polovodičový výrobok obsahujúci topografiu (ďalej len "podklady"),  

c)  dátum prvého obchodného využitia topografie, ak je skorší ako dátum 
podania prihlášky,  

d)  doklad o nadobudnutí práva na ochranu topografie, ako aj meno, 
priezvisko a adresu pôvodcu, ak prihlasovateľ nie je pôvodcom,  

e)  meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo právneho 
zástupcu prihlasovateľa a plnomocenstvo, ak je prihlasovateľ 
zastúpený, alebo musí byť zastúpený podľa § 35 ods. 2,  

f)  podpis prihlasovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(3) Prihlasovateľ je oprávnený podklady podľa odseku 2 písm. b) 
označiť ako obchodné tajomstvo. 9) V takom prípade sa musia označené 
podklady predložiť v ďalšom vyhotovení, ktorého príslušné časti označené 
ako obchodné tajomstvo sú nečitateľné. Ako obchodné tajomstvo nemôžu 
byť označené podklady ako celok.  

 

§ 22 

Zápis topografie 

(1) Konanie o zápis topografie do registra sa začína podaním 
prihlášky na úrad.  

(2) Prihlášku môže podať osoba, ktorá má právo na ochranu 
topografie podľa § 4 a 5, alebo jej právny nástupca.  

(3) Za prihlášku sa považuje podanie, ktoré obsahuje žiadosť o zápis 
topografie s údajmi umožňujúcimi identifikáciu prihlasovateľa a spĺňa 
požiadavky podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c). Dňom podania prihlášky vzniká 
prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku 
obsahujúcu zhodnú topografiu.  

(4) Ak prihláška spĺňa podmienky uvedené v § 21, zapíše úrad 
topografiu do registra. Úrad vydá prihlasovateľovi, ktorého topografia bola 
zapísaná do registra, osvedčenie o zápise topografie do registra a zápis 
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topografie do registra oznámi vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len "vestník").  

(5) Ak prihláška nezodpovedá požiadavkám uvedeným v § 21, úrad 
vyzve prihlasovateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Ak 
prihlasovateľ tieto nedostatky neodstráni v určenej lehote, úrad konanie o 
prihláške zastaví. Na tento dôsledok musí byť prihlasovateľ vo výzve 
upozornený.  

(6) Ak podanie nespĺňa požiadavky podľa odseku 3, považuje sa za 
dátum podania prihlášky deň doručenia podania, v ktorom boli tieto 
nedostatky odstránené.  

(7) Ak bola prihláška podaná v rozpore s odsekom 2 alebo po lehote 
uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím 
prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o dôvode zamietnutia.  
 

V ým a z  t o p o g r a f i e  
 

§ 23 

(1) Úrad vymaže topografiu z registra, ak sa v konaní začatom na 
návrh tretej osoby preukáže, že  

a)  zapísaná topografia nie je spôsobilá na ochranu podľa § 2 ods. 1 a 2,  

b)  prihláška bola podaná na úrade po uplynutí doby podľa § 7 ods. 1 
písm. a),  

c)  právo na ochranu topografie zaniklo podľa § 6,  

d)  prihlasovateľom bola osoba, ktorú nemožno považovať za osobu 
oprávnenú podľa § 4 a 5, ak po podaní prihlášky nedošlo k prevodu či 
prechodu práv podľa § 12, alebo prepisu podľa § 25 ods. 1 na 
oprávnenú osobu,  

e)  podklady podľa § 21 ods. 2 písm. b) neumožňujú identifikáciu 
topografie alebo nezodpovedajú polovodičovému výrobku 
priloženému k prihláške.  

(2) Ak sa návrh na výmaz topografie zapísanej do registra (ďalej len 
"návrh na výmaz") týka topografie len čiastočne, úrad topografiu vymaže 
len v časti dotknutej návrhom, ak zostávajúca časť alebo časti sú spôsobilé 
na ochranu podľa § 2 ods. 1 a 2.  
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(3) V prípade výmazu topografie platí, že k jej zápisu do registra 
nedošlo.  

 

§ 24 

(1) Návrh na výmaz sa podáva na úrade písomne v dvoch 
vyhotoveniach a musí obsahovať  

a)  meno, priezvisko a bydlisko navrhovateľa, ak je navrhovateľom 
právnická osoba, jej obchodné meno a sídlo,  

b)  meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo právneho 
zástupcu navrhovateľa, ako aj plnomocenstvo, ak je navrhovateľ 
zastúpený, alebo musí byť zastúpený podľa § 35 ods. 2,  

c)  výslovný prejav navrhovateľa, že žiada o výmaz topografie,  

d)  údaje umožňujúce identifikáciu majiteľa topografie,  

e)  číslo zápisu topografie alebo prihlášky v registri,  

f)  odôvodnenie návrhu na výmaz topografie a označenie dôkazov,  

g)  listiny označené v návrhu podľa písmena f),  

h)  podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene.  

(2) Ak návrh na výmaz neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, úrad 
vyzve navrhovateľa, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak 
navrhovateľ doručenej výzve v určenej lehote nevyhovie a z tohto dôvodu v 
konaní nemožno pokračovať, úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na 
dôsledok zastavenia konania musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.  

(3) Ak konanie nebolo zastavené podľa odseku 2, úrad doručí návrh 
na výmaz majiteľovi topografie a zároveň ho vyzve, aby sa o návrhu v 
určenej lehote vyjadril. Vyjadrenie sa predkladá písomne v dvoch 
vyhotoveniach, pričom majiteľ zároveň môže označiť dôkazy a pripojiť 
listiny.  

(4) Ak sa majiteľ topografie nevyjadrí v lehote určenej vo výzve, platí, 
že návrh na výmaz bol podaný dôvodne, a úrad vykoná výmaz topografie z 
registra. Na tento dôsledok musí byť majiteľ vo výzve upozornený.  

(5) Úrad postupuje podľa odseku 4 aj v prípade, ak majiteľ nie je 
zastúpený oprávneným zástupcom podľa § 35 ods. 2. Ak majiteľ výzve na 
predloženie plnomocenstva v určenej lehote nevyhovie, platí, že sa o 
návrhu na výmaz nevyjadril.  
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(6) Ak sa majiteľ v určenej lehote o návrhu na výmaz vyjadrí, úrad 
zašle vyjadrenie navrhovateľovi výmazu. Ak nemožno rozhodnúť na 
základe písomných podaní účastníkov, úrad určí dátum ústneho 
pojednávania.  

(7) Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, 
ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.  

(8) Rozšírenie či doplnenie návrhu na výmaz, ako aj rozšírenie či 
doplnenie vyjadrenia majiteľa nie je prípustné a na také rozšírenie alebo 
doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.  

 

§ 25 

Odňatie ochrany a prepis 

(1) Úrad na návrh odníme ochranu majiteľovi topografie zapísanej v 
registri a ako majiteľa topografie zapíše osobu navrhovateľa, ak  

a)  právoplatným rozhodnutím súdu bolo určené, že osobe pôvodne 
zapísanej ako majiteľ neprislúchalo právo na ochranu topografie podľa 
§ 4 a 5,  

b)  návrh podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu 
patrí právo na ochranu topografie, alebo jej právny nástupca,  

c)  návrh bol podaný v lehote troch mesiacov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia súdu.  

(2) Za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak 
návrh podľa odseku 1 nebol podaný alebo nebol podaný oprávnenou 
osobou, či v ustanovenej lehote, úrad vykoná výmaz topografie z registra z 
úradnej moci.  

(3) Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane na odňatie práv z 
prihlášky topografie a ich prepis na oprávnenú osobu. Ak nedôjde k prepisu 
práv z prihlášky, úrad prihlášku zamietne podľa § 22 ods. 7.  

 

§ 26 

Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu práv z 
topografie a súdneho sporu do registra 

(1) Žiadosť o zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu 
vlastníctva topografie do registra (ďalej len "žiadosť o zápis práva") musí 
obsahovať  
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a)  údaje podľa § 24 ods. 1 písm. a), b), d), e) a h),  

b)  výslovný prejav žiadateľa, o aký zápis práva žiada,  

c)  stručné odôvodnenie žiadosti, ako aj listiny osvedčujúce nadobudnutie 
práv alebo ich fotokópie; časti listín alebo ich fotokópií, ktoré si 
žiadateľ nepraje zverejniť, môžu byť nečitateľné, ak čitateľná časť 
dostatočne osvedčuje nadobudnutie práva.  

(2) V prípade nedostatkov v žiadosti o zápis práva sa primerane 
použije § 24 ods. 2.  

(3) V prípade pochybností môže úrad žiadať predloženie originálu 
listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo ďalšie doplňujúce údaje.  

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na nútenú licenciu, 
ktorú úrad zapíše do registra z úradnej moci po doručení právoplatného 
rozhodnutia súdu o jej udelení.  

(5) Na základe žiadosti účastníka súdneho konania o práva z 
topografie doloženej súdom potvrdeným rovnopisom podania na súd úrad 
zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie o práva z 
topografie, s účinnosťou odo dňa doručenia žiadosti na úrad.  

 

§ 27 

Pokračovanie v konaní 

(1) Ak účastník konania pred úradom zmeškal úradom určenú lehotu 
na vykonanie úkonu, pričom dôsledkom nevykonania tohto úkonu je 
zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o 
pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov 
od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty, 
najneskôr však do šiestich mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.  

(2) Úrad zamietne žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá 
nezodpovedá podmienkam podľa odseku 1.  

(3) Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky 
rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú. Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti do dvoch mesiacov 
od jej doručenia, platí, že žiadosti vyhovel.  

(4) Práva nadobudnuté tretími osobami v dobrej viere v dobe od 
právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do 
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zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 3 zostávajú 
nedotknuté.  

§ 28 

Uvedenie do predošlého stavu 

(1) Ak účastník konania pred úradom bez vlastného zavinenia 
zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom 
dôsledkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata 
iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a 
zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre 
ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia 
zmeškanej lehoty.  

(2) Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, 
uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a zároveň predložiť dôkaz 
o existencii uvedených skutočností. Na tvrdenia a dôkazy predložené po 
uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti 
o uvedenie do predošlého stavu neprihliada.  

(3) Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v 
prípade zmeškania  

a)  lehôt podľa odsekov 1 a 2 a § 25 ods. 1 písm. c), alebo  

b)  doby dvoch rokov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a doby 15 rokov podľa § 
6.  

(4) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ak 
nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2, alebo sa na ňu vzťahuje 
zákaz podľa odseku 3.  

(5) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne 
účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo 
nenastanú.  

(6) Práva nadobudnuté tretími osobami v dobrej viere v dobe od 
právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do 
zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 5 zostávajú 
nedotknuté.  
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§ 29 

Podklady na rozhodnutie 

(1) Účastníci sú povinní navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich 
tvrdení.  

(2) Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, 
a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.  

(3) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z 
vykonaných dôkazov, ktoré navrhli účastníci.  

 

§ 30 

Trovy konania 

(1) Trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich 
zástupcov vrátane správneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov, trovy 
dôkazov a odmena za zastupovanie patentovým zástupcom, 10) advokátom, 
11) alebo komerčným právnikom. 12)  

(2) Svedkovia majú právo na náhradu hotových výdavkov a ušlého 
zárobku. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch dní od výsluchu.  

(3) Ak bol podaný znalecký posudok, vzniká znalcovi právo na 
náhradu hotových výdavkov a odmenu podľa osobitných predpisov. 13)  

(4) Ten, komu úrad uložil pri dokazovaní povinnosť, najmä aby 
predložil listinu alebo umožnil obhliadku veci, má také isté práva ako 
svedok, ak nie je účastníkom.  

(5) Úrad môže uložiť účastníkovi, aby zložil preddavok na trovy 
dôkazov, ktoré označil, vo výške predpokladaných nákladov, ak uloženie 
takejto povinnosti nepredstavuje podstatnú prekážku na účelné 
uplatňovanie práva.  

(6) Ak účastník výzve na zloženie preddavku v určenej lehote 
nevyhovie, úrad pokračuje v konaní tak, akoby návrh na dokazovanie nebol 
podaný.  

(7) Ak úradu vzniknú v konaní trovy, ktoré nie sú kryté preddavkom 
podľa odseku 5, úrad má právo na ich náhradu proti účastníkovi, ktorý 
nemal vo veci úspech.  

(8) Účastníkovi konania, ktorý mal vo veci úspech, prizná úrad 
náhradu trov vynaložených na účelné uplatnenie práva proti účastníkovi 
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neúspešnému vo veci. Náhradu trov konania musí účastník uplatniť 
najneskôr do vydania rozhodnutia vo veci samej.  

 

§ 31 

Opravné prostriedky 

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od 
doručenia rozhodnutia.  

(2) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo  

a)  vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie 
do predošlého stavu,  

b)  zastavené konanie podľa § 35 ods. 6.  
 

§ 32 

Spr ístupnenie údajov, obchodné tajomstvo 

(1) Pred zápisom topografie do registra je úrad oprávnený oznámiť 
tretím osobám iba údaje, kto je pôvodcom topografie, kto je prihlasovateľom 
topografie, názov topografie a spisovú značku prihlášky topografie.  

(2) Po zápise topografie do registra úrad sprístupní údaje uvedené v 
prihláške podľa § 21 ods. 2 tretím osobám na nahliadnutie a povolí 
nahliadnuť do spisu tretím osobám, ktoré preukážu právny záujem, s 
výnimkou podkladov označených podľa § 21 ods. 3 ako obchodné 
tajomstvo.  

(3) Úrad je povinný v konaní o prihláške, ako aj po zápise topografie 
do registra konať tak, aby nedošlo žiadnou formou k neoprávnenému 
sprístupneniu podkladov označených ako obchodné tajomstvo tretím 
osobám.  

(4) Podklady označené ako obchodné tajomstvo môže úrad  

a)  predložiť súdu na základe žiadosti v prípade sporu o právo podľa § 20 
ods. 1,  

b)  sprístupniť znalcovi ustanovenému úradom v konaní o výmaz 
topografie a v konaní o určenie po poučení o jeho povinnostiach vo 
vzťahu k obchodnému tajomstvu 9) a trestných následkoch porušenia 
obchodného tajomstva. 14)  
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(5) Na žiadosť pôvodcu uvedeného v prihláške topografie podľa § 21 
ods. 2 písm. d) úrad neuvedie a nesprístupní jeho meno podľa odsekov 1 a 
2 a § 22 ods. 4.  

 

§ 33 

Register topografií 

Úrad vedie register topografií, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje 
týkajúce sa prihlášok a zapísaných topografií, a to najmä  

a)  číslo zápisu topografie,  

b)  dátum zápisu topografie,  

c)  dátum zverejnenia zápisu topografie vo vestníku,  

d)  názov topografie,  

e)  dátum podania prihlášky topografie,  

f)  spisovú značku prihlášky topografie,  

g) dátum prvého verejného obchodného využitia topografie, ak je skorší 
než dátum podania prihlášky,  

h)  meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo 
prihlasovateľa alebo majiteľa topografie,  

i)  meno, priezvisko a bydlisko pôvodcu topografie,  

j) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo zástupcu 
prihlasovateľa alebo majiteľa topografie, ak udelené plnomocenstvo 
platí aj po zápise,  

k)  prevod a prechod práv z topografie, vznik a zánik licencie, nútenej 
licencie a záložného práva, začatie a ukončenie súdneho sporu o 
práva z topografie,  

l)  výmaz topografie,  

m)  odňatie ochrany a prepis podľa § 25,  

n)  zánik ochrany topografie.  
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§ 34 

Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Úrad vydáva Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky, v ktorom zverejňuje skutočnosti týkajúce sa zapísaných topografií 
a ďalšie údaje týkajúce sa ochrany topografií.  
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 35 

Spoločné ustanovenie 

(1) Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 
republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.  

(2) Účastníci majú v konaní pred úradom rovnaké postavenie; 
účastníci, ktorí nemajú v Slovenskej republike bydlisko ani sídlo, musia byť 
v konaní zastúpení oprávneným zástupcom. 15)  

(3) Na konanie pred úradom vo veciach topografií sa vzťahuje zákon o 
správnom konaní 16) s výnimkou ustanovení § 19 ods. 1, § 23, 28 až 32, 39, 
49, 50 a 60.  

(4) Na konanie o prihláškach topografií a vo veciach topografií, ktoré 
sú utajované podľa osobitného zákona, 17) platia ustanovenia tohto zákona 
s výnimkou sprístupnenia údajov podľa § 32 ods. 1 a 2 a oznámenia zápisu 
topografie podľa § 22 ods. 4, ak prihlasovateľ označí prihlášku topografie 
podľa osobitného predpisu 17) a preukáže utajenie predmetu prihlášky podľa 
osobitného predpisu. 17)  

(5) Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, 
môže úrad konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník vo výzve 
upozornený.  

(6) Ak ďalej nie je ustanovené inak, úrad môže konanie zastaviť aj na 
návrh účastníka, ktorého prihláška, návrh alebo žiadosť je predmetom 
konania. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.  

(7) V prípade návrhu na zastavenie konania o zápis topografie, ktorej 
sa týka súdny spor o právo na ochranu topografie zapísaný v registri, úrad 
môže konanie zastaviť len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá 
podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra.  
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(8) Na určovacie konanie sa primerane použijú ustanovenia 
osobitného predpisu. 18)  

(9) Každé podanie na úrad sa robí písomne v štátnom jazyku.  

(10) Podanie prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré 
obsahuje písomný návrh vo veci, treba doplniť predložením písomného 
originálu do 14 dní; na podanie, ktoré nebolo v tejto lehote doplnené, úrad 
neprihliada.  

(11) Za jednotlivé úkony podľa tohto zákona vyberá úrad správne 
poplatky. 19)  

 

§ 36 

Prechodné ustanovenie 

(1) Konania týkajúce sa topografií, ktoré neboli skončené do účinnosti 
tohto zákona, dokončia sa podľa doterajších predpisov.  

(2) Právne vzťahy z topografií zapísaných do registra pred účinnosťou 
tohto zákona sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Vznik, zmena alebo 
zánik právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred účinnosťou 
tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.  

 

§ 36a 

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie uvedené v prílohe.  

 

§ 37 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa zákon č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových 
výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. 
z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1994 Z. z.  

 

§ 38 

Účinn osť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2000.  

Zákon č. 84/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2007.  
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Rudolf Schuster v.r.  

Jozef Migaš v.r.  

Mikuláš Dzurinda v.r.  

 

 

PRÍL. 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE  

1. Smernica Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej 
ochrane topografií polovodičových výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 
kap. 13/zv. 8, Ú.v. ES L 24, 27.1.1987).  

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 
2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie 
Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004).  
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____________________  

1) § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.  

2) § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.  

3) § 508 ods. 1 Obchodného zákonníka.  

4) Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka, § 460 až 462 Občianskeho 
zákonníka.  

5) § 151a až 151g Občianskeho zákonníka.  

6) § 151k až 151m Občianskeho zákonníka.  

7) § 508 až 515 Obchodného zákonníka.  

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane 
hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.  

8a) Občiansky zákonník.  

9) § 51 Obchodného zákonníka.  

10) Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 350/1991 Zb. o odmeňovaní 
patentových zástupcov.  

11) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o 
odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci v znení vyhlášky 
č. 44/1991 Zb.  

12) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 180/1991 Zb. o 
odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.  

13) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.  

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.  

14) § 122 Trestného zákona.  

15) § 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.  

16) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  

17) § 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane 
štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a 
doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.  

18) § 67 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích 
návrhoch v znení neskorších predpisov.  

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
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OSTATNÉ PRÁVNE PREDPISY 
Z PRIEMYSELNOPRÁVNEJ OBLASTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATENTOVÍ ZÁSTUPCOVIA 

Z Á K O N  č. 344/2004 Z. z. 

o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizaj-
noch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona 

č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 

zo 14. mája 2004 
 

Zmena:  330/2007 Z. z.  
506/2009 Z. z. 
136/2010 Z. z.  

 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 
Čl. I 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

Zákon upravuje predpoklady a spôsob výkonu činnosti patentových 
zástupcov, povinnosti patentových zástupcov, vznik, postavenie a pôsob-
nosť Slovenskej komory patentových zástupcov (ďalej len "komora").  

 

§ 2 

Oprávnenie na vykonávanie činnosti patentového zástupcu 

Služby patentového zástupcu podľa tohto zákona sú na území Slo-
venskej republiky oprávnení poskytovať patentoví zástupcovia, ako aj ďal-
šie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v § 30, 33 a 34 za podmienok 
a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

PATENTOVÝ ZÁSTUPCA 

 
P r e d p o k l a d y  n a  v ý k o n  č i n n o s t i  p a t e n t o v é h o  z á s t u p -

c u  
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§ 3 

(1) Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname paten-
tových zástupcov (ďalej len "zoznam").  

(2) Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a 
právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej re-
publiky (ďalej len "úrad") a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach 
týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Patentový zástupca pri výkone 
svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, 
spisuje listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv a 
poskytuje ďalšie formy odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti 
priemyselného vlastníctva (ďalej len "služba patentového zástupcu").  

(3) Patentový zástupca je pri výkone činnosti patentového zástupcu a 
pri poskytovaní služieb patentového zástupcu povinný chrániť práva a 
oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou 
Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

 

§ 4 

(1) Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu toho, kto  

a)  je spôsobilý na právne úkony,  

b)  je bezúhonný,  

c)  získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slo-
venskej republike 1) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzde-
laní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,  

d)  vykonal najmenej trojročnú odbornú prax ako asistent patentového 
zástupcu (ďalej len "asistent") alebo najmenej štvorročnú prax v oblas-
ti priemyselných práv,  

e)  nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zo-
znamu alebo sa naňho hľadí, ako by mu nebolo takéto disciplinárne 
opatrenie uložené,  

f)  nebol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplatného konkurzu vo-
či nemu alebo voči právnickej osobe poskytujúcej služby patentového 
zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, alebo z dôvodov 
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zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
ak od vyčiarknutia neuplynulo päť rokov,  

g)  úspešne zložil odbornú skúšku patentového zástupcu (ďalej len "od-
borná skúška"),  

h)  splnil povinnosti podľa § 16 ods. 1 a § 25,  

i)  zložil do rúk predsedu komory tento sľub: "Sľubujem na svoje svedo-
mie a občiansku česť, že budem zachovávať Ústavu Slovenskej re-
publiky, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a sta-
vovské predpisy, svedomito plniť povinnosti patentového zástupcu a 
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa do-
zviem v súvislosti s výkonom tejto činnosti.".  

(2) Komora nezapíše do zoznamu toho, kto vykonáva zamestnanie, 
povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov 
vykonávať inú zárobkovú činnosť, ani toho, kto je zamestnancom komory.  

(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol 
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s 
výkonom činnosti patentového zástupcu.  

(4) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov 3) nie star-
ším ako tri mesiace.  

 

§ 5 

Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o 
zápis do zoznamu zapíše do zoznamu aj toho, kto zložil skúšku spôsobilosti 
podľa § 7, spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), e), f), i) a § 4 ods. 
2 a komu bola uznaná odborná kvalifikácia alebo iná spôsobilosť za dosta-
točnú na výkon povolania patentového zástupcu podľa osobitného predpi-
su. 4)  

 

§ 5a 
 

(1) Komora po prijatí žiadosti podľa § 4 a 5 bezodkladne vydá žiada-
teľovi potvrdenie.4a) 

(2) Žiadosť podľa § 4 a 5 možno podať aj prostredníctvom jednotné-
ho kontaktného miesta.4b) Jednotné kontaktné miesto doručí komore žia-
dosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote 
a spôsobom podľa všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu.4c) 
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(3) Komora bezodkladne oznámi jednotnému kontaktnému miestu 
zápis do zoznamu alebo zamietnutie žiadosti, ak bola žiadosť podaná pro-
stredníctvom jednotného kontaktného miesta. 

§ 6 

Odborná skúška 

(1) Odbornou skúškou sa overuje úroveň teoretických vedomostí a 
praktických skúseností potrebných na výkon povolania patentového zástup-
cu, znalosť právnych predpisov a medzinárodných zmlúv platných na území 
Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany priemyselného vlastníctva a 
schopnosť ich využitia v praxi.  

(2) Odbornú skúšku možno vykonať len ako skúšku súbornú z ucele-
nej oblasti ochrany práv k výsledkom technickej tvorivej činnosti a ochrany 
práv na označenie. Odborná skúška sa vykonáva na úrade pred skúšobnou 
komisiou; má písomnú a ústnu časť. Odborné skúšky sa spravidla konajú 
jedenkrát ročne.  

(3) Na odbornú skúšku vymenuje predseda úradu päťčlennú skúšob-
nú komisiu. Je zložená zo skúšobných komisárov, z ktorých traja sú z radov 
zamestnancov úradu a dvaja z radov patentových zástupcov, prípadne z 
radov významných odborníkov z oblasti priemyselných práv.  

(4) O výsledku odbornej skúšky sa rozhoduje hlasovaním, ktorého vý-
sledkom je hodnotenie uchádzača výrokom "uspel" alebo "neuspel". Každý 
z členov komisie má jeden hlas.  

(5) K odbornej skúške musí byť pripustený každý uchádzač, ktorý po-
dal úradu žiadosť o vykonanie odbornej skúšky a spĺňa podmienky uvedené 
v § 4 ods. 1 písm. c) a d) a ktorý uhradil úradu správny poplatok za odbornú 
skúšku. 5)  

(6) O priebehu odbornej skúšky a jej výsledku vypracuje skúšobná 
komisia protokol s uvedením mien a priezvisk skúšobných komisárov.  

(7) Úrad vydá uchádzačovi do 15 dní od úspešného vykonania odbor-
nej skúšky osvedčenie, ktoré obsahuje meno a priezvisko uchádzača, dá-
tum narodenia, dátum konania skúšky a jej výsledok. Osvedčenie podpisuje 
predseda skúšobnej komisie.  

(8) Ak uchádzač v odbornej skúške neuspel, úrad mu túto skutočnosť 
písomne oznámi do 15 dní odo dňa konania odbornej skúšky.  

(9) Uchádzač, ktorý v odbornej skúške neuspel, môže požiadať úrad o 
jej opakovanie. Úrad umožní opakovanie odbornej skúšky najskôr po uply-
nutí šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, v ktorej uchádzač neuspel, 
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a to v najbližšom zverejnenom termíne skúšok; na opakovanie odborných 
skúšok sa odsek 5 vzťahuje rovnako.  

 

§ 7 

Skúška spôsobilosti 

(1) Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie právnych 
vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva podľa § 29 o 
právnom poriadku Slovenskej republiky, medzinárodných zmluvách plat-
ných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany priemyselného 
vlastníctva a stavovských predpisoch. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v 
štátnom jazyku. 6)  

(2) Ustanovenia § 6 sa vzťahujú na skúšku spôsobilosti rovnako.  
 

§ 8 

Zápis do zoznamu 

(1) Komora umožní žiadateľovi zloženie sľubu do dvoch mesiacov od 
doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu doloženej dokladmi o spl-
není podmienok zápisu do zoznamu.  

(2) Komora zapíše žiadateľa do zoznamu ku dňu zloženia sľubu alebo 
k neskoršiemu dňu uvedenému v žiadosti.  

(3) Komora vydá patentovému zástupcovi najneskôr do 15 dní od vy-
konania zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu a preukaz patentového 
zástupcu.  

(4) Do zoznamu sa zapisuje  

a)  meno, priezvisko a titul patentového zástupcu, dátum narodenia, síd-
lo, bydlisko alebo adresa na doručovanie podľa § 16,  

b)  dátum zloženia odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti,  

c)  dátum zápisu do zoznamu a číslo osvedčenia o zápise, ktoré je záro-
veň registračným číslom patentového zástupcu,  

d)  spôsob výkonu činnosti patentového zástupcu podľa § 15 vrátane prí-
padného uvedenia obchodného mena spoločnosti patentových zá-
stupcov,  
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e)  prípadné uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 39, pozastavenie 
činnosti patentového zástupcu podľa § 9 a vyčiarknutie zo zoznamu 
podľa § 12.  

(5) Zoznam je verejne prístupný.  

(6) Komora zapíše do zoznamu aj zmeny údajov uvedených v odseku 
4.  
 

P o z a s t a v e n i e  v ý k o n u  č i n n o s t i  p a t e n t o v é h o  z á s t u p c u  
 

§ 9 

(1) Komora pozastaví patentovému zástupcovi výkon činnosti,  

a)  ak nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody, ak nejde o dôvod na vy-
čiarknutie zo zoznamu [§ 12 ods. 1 písm. c)], alebo bol vzatý do väz-
by,  

b)  ak mu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmy-
selný trestný čin do právoplatnosti rozsudku,  

c)  počas trvania trestu zákazu výkonu činnosti 7) patentového zástupcu, 
a to dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol tento trest uložený; 
ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 2 písm. b) tým nie sú 
dotknuté,  

d)  ak po zapísaní do zoznamu vykonáva zamestnanie, povolanie alebo 
činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať 
inú zárobkovú činnosť alebo je zamestnancom komory,  

e)  ak podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu činnosti patento-
vého zástupcu a preukáže, že si na účely zastupovania ustanovil za 
seba iného patentového zástupcu podľa § 21,  

f)  po uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti pa-
tentového zástupcu, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhod-
nutia komory o tomto disciplinárnom opatrení.  

(2) Komora môže patentovému zástupcovi pozastaviť výkon činnosti,  

a)  ak sa proti nemu začalo trestné stíhanie za úmyselný trestný čin, a to 
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci,  
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b)  ak bolo proti nemu začaté konanie o pozbavení alebo obmedzení 
spôsobilosti na právne úkony, a to najdlhšie do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto konanie skončí,  

c)  ak bolo proti nemu alebo proti právnickej osobe zriadenej na výkon 
služieb patentového zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoloční-
kom, začaté konanie o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovna-
nia,  

d)  ak je v omeškaní so zaplatením určeného príspevku na činnosť komo-
ry dlhšie ako šesť mesiacov a príspevok nezaplatil ani do jedného 
mesiaca po tom, čo bol na to písomne vyzvaný s poučením o násled-
koch nezaplatenia.  

 

§ 10 

(1) Pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu  

a)  zaniká oprávnenie patentového zástupcu poskytovať služby podľa 
tohto zákona,  

b)  zaniká členstvo patentového zástupcu v orgánoch komory podľa § 49,  

c)  stráca patentový zástupca možnosť byť volený do orgánov komory 
podľa § 49.  

(2) Pozastavením výkonu činnosti patentového zástupcu  

a)  nezaniká účasť patentového zástupcu v spoločnosti patentových zá-
stupcov podľa § 15,  

b)  nie je dotknutá zodpovednosť patentového zástupcu vrátane zodpo-
vednosti za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil v čase poza-
stavenia výkonu činnosti patentového zástupcu.  

 

§ 11 

Ak odpadnú dôvody uvedené v § 9, komora pozastavenie výkonu čin-
nosti patentovému zástupcovi okamžite zruší; zrušenie pozastavenia výko-
nu činnosti patentového zástupcu zapíše do zoznamu.  
 

V yč i a r k n u t i e  p a t e n t o v é h o  z á s t u p c u  z o  z o z n a m u  
 

§ 12 

 359



PATENTOVÍ ZÁSTUPCOVIA 

(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu patentového zástupcu,  

a) ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,  

b)  ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobi-
losť na právne úkony bola obmedzená,  

c)  ktorý bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slo-
body za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom činnos-
ti patentového zástupcu,  

d) ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia 
zo zoznamu,  

e)  ak bol voči nemu, spoločnosti patentových zástupcov zriadenej na po-
skytovanie služieb patentového zástupcu, v ktorej je akcionárom ale-
bo spoločníkom, vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo za-
mietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na 
úhradu nákladov konkurzu,  

f)  ktorý bol zapísaný do zoznamu bez toho, aby k dátumu zápisu do zo-
znamu spĺňal niektorú z podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a § 5,  

g)  ktorý o to písomne požiadal.  

(2) Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu patentového zástupcu,  

a)  ktorý bol právoplatne odsúdený za iný úmyselný trestný čin ako čin 
uvedený v odseku 1 písm. c), ak komora usúdi, že táto činnosť paten-
tového zástupcu ohrozuje dôveru v riadny výkon činnosti patentového 
zástupcu,  

b)  ktorý je v omeškaní so zaplatením splatných príspevkov na činnosť 
komory a poplatkov z omeškania úhrady týchto príspevkov dlhšie ako 
12 mesiacov a povinné platby neuhradil ani do jedného mesiaca po 
tom, čo bol na to vyzvaný s poučením o následkoch nezaplatenia,  

c)  ktorý nemá uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa § 25 a 
neuzavrel zodpovedajúcu poistnú zmluvu do jedného mesiaca po tom, 
čo bol na tento nedostatok písomne upozornený, s výnimkou uvede-
nou v § 25 ods. 3.  

 

§ 13 

(1) Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12 zaznamená komora v zo-
zname bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po tom, čo sa 
dozvedela o skutočnostiach zakladajúcich vyčiarknutie.  
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(2) O vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 
písm. f) je komora oprávnená rozhodnúť len do jedného roka odo dňa, keď 
sa o nesplnení podmienok na zápis do zoznamu dozvedela, najneskôr však 
do troch rokov odo dňa, keď táto skutočnosť nastala; to sa nevzťahuje na 
podmienky uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) až c) a § 5.  

§ 14 

(1) Ak sa patentovému zástupcovi zapísanému v zozname podľa § 5 
pozastaví alebo mu zanikne oprávnenie poskytovať služby patentového zá-
stupcu v ktoromkoľvek členskom štáte, môže mu komora podľa okolností 
prípadu pozastaviť výkon činnosti podľa tohto zákona, prípadne ho zo zo-
znamu vyčiarknuť.  

(2) Komora informuje bezodkladne a v potrebnom rozsahu príslušný 
orgán cudzieho štátu o uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia vý-
konu činnosti patentového zástupcu, prípadne vyčiarknutia patentového zá-
stupcu zo zoznamu.  

 

S p ô s o b  v ý k o n u  č i n n o s t i  p a t e n t o v ý c h  z á s t u p c o v  
 

§ 15 

(1) Patentový zástupca môže vykonávať činnosť patentového zástup-
cu samostatne, v združení7a) spolu s inými patentovými zástupcami alebo v 
spoločnosti patentových zástupcov.  

(2) Spoločnosťou patentových zástupcov je obchodná spoločnosť, 8)  

a)  v ktorej je patentový zástupca spoločníkom, akcionárom alebo za-
mestnancom; ak ide o akciovú spoločnosť, musí byť základné imanie 
spoločnosti utvorené akciami vydanými na meno, a  

b)  ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť pri poskytovaní služieb patentového zástupcu.  

(3) Patentový zástupca môže vykonávať činnosť patentového zástupcu len 
jedným zo spôsobov uvedených v odseku 1. Patentoví zástupcovia, ktorí sú 
členmi združenia alebo spoločníkmi v spoločnosti patentových zástupcov, 
sa môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní služieb paten-
tového zástupcu v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených ve-
ciach, ak zmluva o združení alebo spoločenská zmluva spoločnosti paten-
tových zástupcov neurčuje inak. 
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§ 16 

Výkon činnosti patentového zástupcu 

(1) Patentový zástupca je povinný písomne oznámiť komore adresu 
svojho sídla. Ak nemá patentový zástupca sídlo na území Slovenskej re-
publiky, je povinný uviesť adresu pre doručovanie na území Slovenskej re-
publiky. 

(2) Pri poskytovaní služieb je patentový zástupca povinný používať 
profesijné označenie "patentový zástupca".  

(3) Ak vykonáva patentový zástupca činnosť samostatne, vykonáva ju 
pod obchodným menom, ktorým je jeho meno a priezvisko. Ak vykonáva 
patentový zástupca činnosť prostredníctvom združenia alebo spoločnosti 
patentových zástupcov, pripája k menu, priezvisku a profesijnému označe-
niu aj názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti.  

 

P r á v a  a  p o v i n n o s t i  p a t e n t o v é h o  z á s t u p c u  

§ 17 

(1) Patentový zástupca je pri poskytovaní služieb patentového zá-
stupcu nezávislý, viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich 
medziach pokynmi klienta. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo stavovskými predpismi, je povinný 
klienta o tom poučiť; takými pokynmi klienta nie je patentový zástupca via-
zaný.  

(2) Patentový zástupca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy 
klienta. Je povinný konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky 
právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho 
presvedčenia a pokynov klienta pokladá za prospešné; pritom dbá na účel-
nosť a hospodárnosť poskytovaných služieb patentového zástupcu.  
 

§ 18 

(1) Patentový zástupca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb 
patentového zástupcu. Pozbaviť patentového zástupcu povinnosti zachová-
vať mlčanlivosť môže len klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny 
nástupca.  
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(2) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý 
zo zoznamu, alebo ten, komu bol pozastavený výkon činnosti patentového 
zástupcu.  

(3) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide 
o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu alebo 
oznámiť spáchanie trestného činu.  

(4) Patentový zástupca nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči 
osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov služieb patentového 
zástupcu, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa 
osobitných predpisov. 9)  

(5) Povinnosťou zachovávať mlčanlivosť nie je patentový zástupca 
viazaný v rozsahu nevyhnutnom na konanie pred súdom alebo iným orgá-
nom, ak je predmetom konania spor medzi ním a klientom alebo jeho práv-
nym nástupcom; povinnosťou zachovávať mlčanlivosť nie je patentový zá-
stupca viazaný ani v disciplinárnom konaní podľa § 40 alebo v konaní o op-
ravnom prostriedku proti rozhodnutiu komory. Povinnosti mlčanlivosti sa pa-
tentový zástupca nemôže dovolávať v disciplinárnom konaní ani voči pred-
sedovi a členom revíznej komisie, ktorí prerokúvajú disciplinárne previnenie 
patentového zástupcu.  

(6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na  

a)  zamestnancov patentového zástupcu, zamestnancov spoločnosti pa-
tentových zástupcov,  

b)  členov orgánov komory a jej zamestnancov, ako aj na všetky osoby, 
ktoré sa zúčastňujú na disciplinárnom konaní, vrátane predsedu a 
členov revíznej komisie poverených prípravou úkonov disciplinárneho 
konania a prerokovaním, či vzniklo disciplinárne previnenie; to sa však 
nevzťahuje na konanie pred súdom v uvedených veciach.  

(7) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu 9) 
nie je týmto zákonom dotknutá.  

 

§ 19 

(1) Patentový zástupca je povinný odmietnuť poskytnutie služieb pa-
tentového zástupcu, ak  

a)  v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol služby patento-
vého zástupcu inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami oso-
by, ktorá o poskytnutie služieb patentového zástupcu žiada,  
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b)  sú záujmy patentového zástupcu alebo osôb jemu blízkych v rozpore 
so záujmami osoby, ktorej by sa mali služby patentového zástupcu 
poskytnúť,  

c)  osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o služby pa-
tentového zástupcu žiada, v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisia-
cej poskytol služby patentového zástupcu patentový zástupca, s kto-
rým spoločne vykonáva činnosť patentových zástupcov spoločnosti 
patentových zástupcov,  

d)  bol výkon jeho činnosti pozastavený,  

e)  by informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, 
mohla toho, kto o poskytnutie služieb patentového zástupcu žiada, 
neoprávnene zvýhodniť,  

f)  vzhľadom na preukázateľnú pracovnú zaneprázdnenosť alebo dlho-
dobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať záujmy 
klienta,  

g)  by sa poskytnutím služieb patentového zástupcu spáchal trestný čin.  

(2) Patentový zástupca je povinný odstúpiť od zmluvy o poskytovaní 
služieb patentového zástupcu, ak dodatočne zistí skutočnosti uvedené v 
odseku 1.  

(3) Patentový zástupca je povinný odmietnutie služieb klientovi odô-
vodniť.  

(4) Ak sa niekto nemôže poskytnutia odborných služieb podľa tohto 
zákona domôcť, je oprávnený požiadať komoru, aby mu ponúkla vhodného 
patentového zástupcu. Ak tomu nebránia dôvody uvedené v odseku 1 alebo 
2, patentový zástupca ponúknutý komorou je povinný poskytnúť služby pa-
tentového zástupcu v celom rozsahu.  
 

§ 20 

(1) Patentový zástupca je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytova-
ní služieb patentového zástupcu, ak sa naruší dôvera medzi ním a klientom, 
ak klient neposkytne potrebnú súčinnosť alebo ak nezloží bez vážneho dô-
vodu primeraný preddavok na odmenu za zastupovanie a poskytovanie slu-
žieb patentového zástupcu napriek tomu, že ho o to patentový zástupca 
požiadal podľa § 23.  

(2) Zmluva o poskytovaní služieb patentového zástupcu podľa odseku 
1 sa zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť je doručený klientovi.  
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(3) Ak sa patentový zástupca nedohodne s klientom inak alebo ak 
klient neurobil iné opatrenia, patentový zástupca je povinný do 15 dní od 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb paten-
tového zástupcu klientovi vykonať všetky neodkladné úkony tak, aby klient 
neutrpel ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. To sa ne-
vzťahuje na klienta, ktorý patentovému zástupcovi písomne oznámi, že na 
splnení tejto povinnosti netrvá.  

 

§ 21 

Zastúpenie patentového zástupcu 

(1) Patentový zástupca sa v rámci svojho poverenia v rovnakom roz-
sahu môže dať zastúpiť iným patentovým zástupcom; také zastúpenie nie je 
možné proti vôli klienta.  

(2) Pri jednotlivých úkonoch môže patentového zástupcu zastúpiť 
asistent alebo aj iný zamestnanec patentového zástupcu.  

(3) Ak bráni patentovému zástupcovi, ktorý vykonáva činnosť patento-
vého zástupcu samostatne, akákoľvek prekážka vo výkone činnosti paten-
tového zástupcu a ak neurobí iné opatrenie na ochranu práv alebo právom 
chránených záujmov svojich klientov, je povinný sa dať najneskôr do jedné-
ho mesiaca odo dňa vzniku prekážky zastúpiť iným patentovým zástupcom, 
a to po dohode s ním a s klientmi, ktorých o tom bezodkladne písomne 
upovedomí; ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté. Ak poruší 
patentový zástupca túto povinnosť, komora so súhlasom klienta ustanoví 
náhradného patentového zástupcu (ďalej len "náhradný patentový zástup-
ca") s tým, že podľa okolností prípadu určí aj výšku náhrady, ktorú je povin-
ný patentový zástupca náhradnému patentovému zástupcovi poskytnúť. 
Počas trvania prekážky na strane patentového zástupcu vykonáva náhrad-
ný patentový zástupca v jeho mene práva a povinnosti súvisiace s výkonom 
činnosti patentového zástupcu.  

(4) Ak sa náhradný patentový zástupca ustanovený komorou podľa 
odseku 3 nedohodne s klientom do jedného mesiaca odo dňa, keď bol 
klient o ustanovení informovaný, alebo ak klient neurobí v tejto lehote iné 
opatrenia, prechádzajú na náhradného patentového zástupcu vo vzťahu ku 
klientovi práva a povinnosti pôvodného patentového zástupcu. To sa vzťa-
huje aj na prípad, ak náhradného patentového zástupcu určila komora pod-
ľa § 19 ods. 4. Komora tento prechod práv a povinností na žiadosť náhrad-
ného patentového zástupcu potvrdí.  

(5) Obsahom prechodu práv a povinností podľa odseku 4 nie je po-
vinnosť náhradného patentového zástupcu nahradiť škodu podľa § 24 ani 
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povinnosť vrátiť veci vrátane peňažných prostriedkov, ktoré poskytol klient 
zastúpenému patentovému zástupcovi, ak ich ten neodovzdal náhradnému 
patentovému zástupcovi. Na náhradného patentového zástupcu neprechá-
dzajú ani ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z pôvodného zmluvného 
vzťahu medzi patentovým zástupcom a klientom, ak by bol náhradný paten-
tový zástupca v dôsledku ich prechodu voči pôvodnému patentovému zá-
stupcovi bezdôvodne zvýhodnený alebo znevýhodnený alebo ak by splne-
nie týchto povinností nebolo možné od náhradného patentového zástupcu 
spravodlivo požadovať.  

(6) Ak bol patentový zástupca, ktorý vykonával činnosť patentového 
zástupcu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu alebo ak mu bol pozastave-
ný výkon činnosti patentového zástupcu a ak je to vzhľadom na okolnosti 
prípadu potrebné, urobí komora bezodkladne nevyhnutné opatrenia na 
ochranu práv a právom chránených záujmov jeho klientov, najmä môže ur-
čiť náhradného patentového zástupcu za vyčiarknutého patentového zá-
stupcu. Komora bezodkladne písomne informuje klientov o prijatých opatre-
niach. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa vzťahujú na tento odsek rovnako.  

§ 22 

(1) Patentový zástupca môže zamestnávať v pracovnoprávnom vzťa-
hu asistentov podľa § 35 a iné osoby (ďalej len "zamestnanec").  

(2) Pracovnoprávne vzťahy medzi patentovým zástupcom a zamest-
nancami sa spravujú ustanoveniami osobitného predpisu. 10)  

 

§ 23 

Odmena patentového zástupcu  

(1) Patentový zástupca vykonáva svoju činnosť za odmenu a má prá-
vo žiadať od klienta primeraný preddavok.  

(2) Patentový zástupca má popri nároku na odmenu aj nárok na ná-
hradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa 
považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s posky-
tovaním služieb patentového zástupcu, najmä správne poplatky a iné po-
platky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posud-
ky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.  
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§ 24 

Zodpovednosť patentového zástupcu za škodu 

(1) Patentový zástupca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spô-
sobil v súvislosti s výkonom činnosti patentového zástupcu. Patentový zá-
stupca zodpovedá za škodu spôsobenú svojou činnosťou aj vtedy, ak bola 
škoda spôsobená jeho zamestnancami; prípadná pracovnoprávna zodpo-
vednosť týchto osôb voči patentovému zástupcovi nie je týmto ustanovením 
dotknutá. 10)  

(2) Voči klientovi zodpovedá každý patentový zástupca samostatne 
okrem prípadov, keď ide o spoločného klienta niekoľkých patentových zá-
stupcov. Voči svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú patentoví 
zástupcovia - spoločníci spoločne a nerozdielne.  

(3) Patentový zástupca sa zodpovednosti podľa odseku 1 zbaví, ak 
preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, 
ktoré možno od neho požadovať.  

 

P o v i n n o s t i  p a t e n t o v é h o  z á s t u p c u  v o č i  k o m o r e  
 

§ 25 

(1) Patentový zástupca je povinný pri zápise do zoznamu a kedykoľ-
vek na písomnú výzvu komory do 30 dní preukázať komore individuálnu po-
istnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom 
činnosti patentového zástupcu. Poistenie musí trvať počas celého výkonu 
činnosti patentového zástupcu.  

(2) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zod-
povednosti za škodu spôsobenú poskytovaním služieb patentového zástup-
cu v prospech patentových zástupcov zapísaných v zozname vedenom 
komorou. Ak patentový zástupca súhlasí s hromadným poistením zodpo-
vednosti za škodu, jeho povinnosť preukázať komore individuálnu poistnú 
zmluvu podľa odseku 1 zaniká. Udelený súhlas s hromadnou poistnou 
zmluvou môže patentový zástupca účinne odvolať, len ak súčasne splní 
povinnosť podľa odseku 1.  

(3) Ak patentový zástupca súhlasí s poistením svojej zodpovednosti 
za škodu v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej komorou, je povinný 
platiť komore poistné vo výške a spôsobom dohodnutým v hromadnej po-
istnej zmluve alebo určeným rozhodnutím predstavenstva komory.  
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§ 26 

(1) Patentový zástupca je povinný oznámiť komore  

a)  najneskôr do 15 dní po začatí výkonu činnosti patentového zástupcu 
svoje sídlo, miesto trvalého pobytu, prípadne adresu na doručovanie, 
spôsob, akým vykonáva činnosť, ako aj ďalšie údaje nevyhnutné na 
vedenie zoznamu, ktoré určí stavovský predpis komory,  

b)  zmeny údajov uvedených v písmene a) najneskôr do 15 dní od vzniku 
tých skutočností,  

c)  všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na pozastavenie vý-
konu činnosti patentového zástupcu alebo dôvodom na vyčiarknutie 
zo zoznamu, najneskôr do 15 dní od vzniku týchto skutočností.  

(2) Patentový zástupca je povinný sa na požiadanie komory bezod-
kladne vyjadriť k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci 
konania, ktoré proti nemu v súlade s týmto zákonom a stavovskými pred-
pismi vedie komora na podnet iného, a poskytnúť jej potrebné vysvetlenie a 
požadovanú spisovú dokumentáciu.  

 

§ 27 

(1) Patentový zástupca je povinný riadne a včas platiť príspevok na 
činnosť komory a vykonávať ďalšie platby ustanovené uznesením konfe-
rencie patentových zástupcov podľa § 51 písm. c).  

(2) Povinnosti podľa odseku 1, ktoré vznikli počas výkonu činnosti pa-
tentových zástupcov, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu. To sa nevzťa-
huje na vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 písm. a) a b).  

(3) Na základe odôvodnenej žiadosti môže predstavenstvo komory 
podľa § 52 ods. 3 písm. e) príspevok znížiť alebo odpustiť.  

 

§ 28 

(1) Patentový zástupca alebo jeho asistent je v záujme cti a vážnosti 
svojho povolania povinný skôr, ako začnú súdne alebo iné konanie vo veci 
súvisiacej s výkonom činnosti patentového zástupcu proti inému patento-
vému zástupcovi alebo inému asistentovi, využiť zmierovacie konanie pred 
orgánmi komory. To sa nevzťahuje na prípad, ak aspoň jedným z účastní-
kov konania je tretia osoba, ktorá nie je patentovým zástupcom.  
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(2) Zmierovacie konanie je spravidla vedené predsedom komory ale-
bo iným členom jej predstavenstva; podrobnosti o zmierovacom konaní určí 
stavovský predpis.  
 

 

 

TRETIA ČASŤ 

PATENTOVÝ ZÁSTUPCA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 
 

§ 29 

(1) Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je patentový zá-
stupca, ktorý je občanom členského štátu a ktorý je oprávnený poskytovať 
služby patentového zástupcu samostatne a bez obmedzenia v štáte regis-
trácie.  

(2) Patentový zástupca Európskeho spoločenstva môže poskytovať 
služby patentového zástupcu samostatne alebo v zahraničnej spoločnosti 
patentových zástupcov podľa § 34.  

(3) Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je hosťujúci paten-
tový zástupca a usadený patentový zástupca.  

 
H o s ťu j ú c i  p a t e n t o v ý  z á s t u p c a  

 

§ 30 

(1) Hosťujúci patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho 
spoločenstva, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu 
na území Slovenskej republiky príležitostne. Na účely tohto zákona a v sú-
lade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa hosťujúci patentový 
zástupca považuje za patentového zástupcu podľa tohto zákona.  

(2) Hosťujúci patentový zástupca je pri poskytovaní služieb patento-
vého zástupcu na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať povinnos-
ti patentového zástupcu, ktoré má patentový zástupca pri poskytovaní slu-
žieb podľa tohto zákona, osobitných predpisov a stavovských predpisov 
komory, ak tento zákon neustanovuje inak.  

(3) Hosťujúci patentový zástupca nemôže byť spoločníkom spoločnos-
ti patentových zástupcov.  
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(4) Hosťujúci patentový zástupca nie je oprávnený zúčastniť sa na 
konferencii patentových zástupcov podľa § 50 a nemôže byť volený do or-
gánov komory.  

(5) Hosťujúci patentový zástupca je povinný svoj zámer poskytovať 
služby patentového zástupcu vopred písomne oznámiť komore. Bez ozná-
menia svojho zámeru nie je hosťujúci patentový zástupca oprávnený posky-
tovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej republiky. V 
oznámení uvedie  

a)  meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania, povolenie, na 
ktorého základe oznamovateľ podniká v domovskom štáte (ďalej len 
"preukaz oprávnenia"), a údaj o trvalom pobyte alebo sídle v domov-
skom štáte,  

b)  predpokladaný čas poskytovania služieb patentového zástupcu,  

c)  adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky a  

d)  údaj o tom, či je poistený podľa § 25.  

(6) Poskytovanie služieb patentového zástupcu na území Slovenskej 
republiky bez splnenia povinnosti podľa odseku 6 sa považuje za porušenie 
tohto zákona a je dôvodom na začatie disciplinárneho konania podľa § 40.  

(7) Hosťujúci patentový zástupca je oslobodený od povinnosti platiť 
príspevky podľa § 27.  

 

§ 31 

(1) Pri poskytovaní služieb patentového zástupcu spočívajúcich v za-
stupovaní a v konaní pred orgánmi štátnej správy je hosťujúci patentový 
zástupca povinný dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi predpismi 
alebo stavovskými predpismi pre patentových zástupcov.  

(2) Hosťujúci patentový zástupca je povinný pri poskytovaní služieb 
patentových zástupcov používať označenie "hosťujúci patentový zástupca"; 
toto označenie môže byť vyjadrené v úradnom jazyku členského štátu.  

 

§ 32 

Hosťujúci patentový zástupca je povinný na požiadanie preukázať 
komore a orgánu štátnej správy preukaz oprávnenia a svoje poistenie zo 
zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytova-
ním služieb patentového zástupcu na území Slovenskej republiky; preukaz 
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oprávnenia musí hosťujúci patentový zástupca predložiť aj s jeho prekla-
dom do štátneho jazyka; 6) inak nie je oprávnený poskytovať služby paten-
tového zástupcu na území Slovenskej republiky.  
 

 
 

U s a d e n ý  p a t e n t o v ý  z á s t u p c a  
 

§ 33 

(1) Usadený patentový zástupca je patentový zástupca Európskeho 
spoločenstva, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu 
na území Slovenskej republiky sústavne, za podmienok a spôsobom usta-
noveným týmto zákonom a je zapísaný do zoznamu podľa § 5.  

(2) Usadený patentový zástupca je povinný dodržiavať povinnosti pa-
tentového zástupcu podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych 
predpisov a stavovských predpisov komory.  

(3) Usadený patentový zástupca sa môže zúčastňovať na konferencii 
patentových zástupcov a hlasovať o všetkých základných otázkach paten-
tových zástupcov.  

(4) Na vyčiarknutie usadeného patentového zástupcu zo zoznamu a 
pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu sa ustanovenia § 9 a 
12 použijú rovnako.  

(5) Usadený patentový zástupca môže byť členom spoločnosti paten-
tových zástupcov podľa § 15.  

 

§ 34 

Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov 

Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov je zahraničná právnic-
ká osoba, 11)  

a)  ktorá je oprávnená poskytovať služby patentových zástupcov v člen-
skom štáte,  

b)  ktorej spoločníkmi sú len patentoví zástupcovia alebo usadení paten-
toví zástupcovia a  

c)  ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť pri poskytovaní služieb patentových zástupcov.  
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ASISTENT 
 

§ 35 

(1) Asistent je fyzická osoba pripravujúca sa na výkon povolania pa-
tentového zástupcu a zapísaná v zozname asistentov patentových zástup-
cov (ďalej len "zoznam asistentov").  

(2) Asistent vykonáva prax u patentového zástupcu, v spoločnosti pa-
tentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov, 
ktorej cieľom je získať pod vedením a dohľadom patentového zástupcu ve-
domosti a skúsenosti potrebné na výkon činnosti patentového zástupcu.  

(3) Pri výkone praxe je asistent povinný postupovať v súlade s týmto 
zákonom, stavovskými predpismi a pokynmi patentového zástupcu.  

(4) Ustanovenia § 17, 18 a 28 sa na asistenta použijú rovnako.  

(5) Asistent má právo zúčastniť sa na konferencii patentových zástup-
cov podľa § 50 bez hlasovacieho práva a volebného práva.  

 

§ 36 

(1) Komora zapíše asistenta do zoznamu asistentov na základe návr-
hu patentového zástupcu, spoločnosti patentových zástupcov alebo zahra-
ničnej spoločnosti patentových zástupcov a priložených dokladov, a to naj-
neskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu alebo k neskoršiemu dňu 
uvedenému v návrhu, ktorý  

a)  je spôsobilý na právne úkony,  

b)  je bezúhonný,  

c)  získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slo-
venskej republike 1) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzde-
laní prvého stupňa vydaný zahraničnou školou,  

d)  nebol disciplinárne potrestaný vyčiarknutím zo zoznamu asistentov 
alebo sa naňho hľadí, ako by mu toto disciplinárne opatrenie nebolo 
uložené,  

e)  je v pracovnom pomere s patentovým zástupcom, spoločnosťou pa-
tentových zástupcov alebo zahraničnou spoločnosťou patentových 
zástupcov, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie služieb pa-
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tentového zástupcu, pričom nevykonáva súčasne zamestnanie, povo-
lanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov 
vykonávať inú zárobkovú činnosť, ani nie je zamestnancom komory.  

(2) Komora vydá asistentovi po zápise do zoznamu asistentov preu-
kaz asistenta.  

(3) Na účely ustanovené v § 4 písm. d) sa čas výkonu praxe počíta 
odo dňa zápisu do zoznamu asistentov; do tohto času sa nezahŕňa čas vý-
konu vojenskej základnej služby, civilnej služby alebo náhradnej služby, čas 
materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, pracovné voľno bez náhrady 
mzdy poskytované zamestnávateľom a čas pracovnej neschopnosti v roz-
sahu viac ako troch mesiacov počas výkonu praxe.  

(4) Komora pozastaví asistentovi výkon praxe na základe jeho písom-
nej žiadosti. Asistentovi je pozastavený výkon praxe, ak bol vzatý do väzby, 
ak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo ak mu bol uložený trest 
zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu praxe asistenta, prípadne mu 
môže byť výkon praxe pozastavený z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2.  

(5) Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov asistenta, ak zistí, že  

a)  nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v odseku 1,  

b)  mu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu 
asistentov, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 
uložení tohto disciplinárneho opatrenia,  

c)  podal komore písomnú žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu asistentov, 
a to ku dňu doručenia žiadosti komore.  

(6) Na vyčiarknutie zo zoznamu asistentov alebo pozastavenie výkonu 
praxe sa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. b), § 11 a 13 vzťahujú rovnako.  

 

§ 37 

(1) Komora zapisuje do zoznamu asistentov tieto údaje:  

a)  meno, priezvisko a titul asistenta, dátum narodenia a bydlisko,  

b)  údaje o zamestnávateľovi, jeho meno a priezvisko, obchodné meno 
spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti pa-
tentových zástupcov a sídlo, bydlisko alebo adresu na doručovanie 
podľa § 16,  

c)  dátum zápisu asistenta do zoznamu asistentov,  
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d)  dátum vyčiarknutia asistenta zo zoznamu asistentov,  

e)  zápočet času z predchádzajúcich zapísaní do zoznamu asistentov a 
čas, ktorý sa nepovažuje za výkon praxe podľa § 36 ods. 3.  

(2) Asistent je povinný oznámiť komore  

a)  zmeny všetkých údajov zapisovaných do zoznamu asistentov najne-
skôr do 15 dní po tom, čo nastali,  

b)  všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na vyčiarknutie zo zo-
znamu asistentov, najneskôr do 15 dní po tom, čo nastali.  

(3) Asistenta možno zapísať do zoznamu asistentov aj opakovane.  

(4) Zoznam asistentov je verejne prístupný.  
 

§ 38 

Patentový zástupca, spoločnosť patentových zástupcov alebo zahra-
ničná spoločnosť patentových zástupcov, ktorá zamestnáva asistenta, má 
povinnosť utvárať asistentovi také pracovné podmienky, ktoré mu umožnia 
riadnu prípravu na toto povolanie; asistentovi musí byť najmä umožnená 
účasť na školeniach z odboru priemyselného práva organizovaných na 
území Slovenskej republiky, riadna príprava na skúšku patentového zá-
stupcu, ako aj účasť na odbornej skúške.  
 

PIATA ČASŤ 

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ A DISCIPLINÁRNE KONANIE 
 

§ 39 

Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia 

(1) Disciplinárne previnenie je zavinené porušenie povinnosti vyplýva-
júcej z tohto zákona.  

(2) Patentovému zástupcovi možno za disciplinárne previnenie uložiť 
niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:  

a)  písomné napomenutie,  

b) verejné napomenutie,  
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c)  pokutu až do výšky tridsaťnásobku životného minima ustanoveného 
osobitným predpisom;12) výnos z pokuty je príjmom komory,  

d)  pozastavenie výkonu činnosti na čas od šiestich mesiacov do troch 
rokov,  

e)  vyčiarknutie zo zoznamu.  

(3) Asistentovi možno za disciplinárne previnenie uložiť niektoré z 
týchto disciplinárnych opatrení:  

a)  písomné napomenutie,  

b)  verejné napomenutie,  

c)  pokutu až do výšky šesťnásobku životného minima ustanoveného 
osobitným predpisom;12) výnos z pokuty je príjmom komory,  

d)  vyčiarknutie zo zoznamu.  

(4) Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase, keď discipli-
nárne previnenie vzniklo; podľa neskorších všeobecne záväzných právnych 
predpisov sa posudzuje, len ak je to pre disciplinárne obvineného priazni-
vejšie.  

(5) Patentovému zástupcovi alebo asistentovi, proti ktorému sa vedie 
disciplinárne konanie, možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, 
ktorý možno uložiť podľa zákona účinného v čase, keď sa o disciplinárnom 
opatrení rozhoduje; disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opat-
renia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, spôsob ko-
nania, následok a mieru zavinenia.  

(6) Disciplinárna komisia môže od uloženia disciplinárneho opatrenia 
za disciplinárne previnenie upustiť, ak prerokovanie disciplinárneho previ-
nenia považuje za postačujúce vzhľadom na menej závažný charakter po-
rušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru zavinenia.  

 

§ 40 

Disciplinárne konanie 

(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komi-
sie, ním povereného člena revíznej komisie alebo predsedu úradu (ďalej len 
"navrhovateľ"). Účastníci disciplinárneho konania sú navrhovateľ a patento-
vý zástupca alebo asistent, proti ktorým sa začalo disciplinárne konanie.  
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(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať písomne 
do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinár-
nom previnení, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď disciplinárne 
previnenie vzniklo.  

(3) Navrhovateľ je oprávnený po dohode poveriť iného patentového 
zástupcu vykonaním prípravných úkonov potrebných na preverenie, či 
vzniklo disciplinárne previnenie; takto poverený patentový zástupca má, ak 
ide o písomnosti a iné dokumenty patentových zástupcov a asistentov, 
oprávnenie člena disciplinárnej komisie s výnimkou hlasovacieho práva.  

(4) Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie discipli-
nárne konanie, môže byť v disciplinárnom konaní zastúpený advokátom.  

(5) Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie discipli-
nárne konanie, má právo brániť sa a vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam, 
z ktorých je obvinený, má právo navrhovať dôkazy.  

 

§ 41 

(1) Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie discipli-
nárne konanie, znáša trovy, ktoré mu vznikli ako účastníkovi disciplinárneho 
konania. Komora znáša trovy spojené s činnosťou revíznej komisie a discip-
linárnej komisie vrátane trov spojených s vykonávaním dokazovania.  

(2) Ak disciplinárna komisia rozhodne, že patentový zástupca alebo 
asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, dopustil sa discipli-
nárneho previnenia, uloží mu povinnosť zaplatiť komore paušálne trovy ko-
nania vo výške jeden a polnásobku životného minima ustanoveného oso-
bitným predpisom.12)  

(3) Komora nahradí svedkovi hotové výdavky a náhradu ušlého zisku. 
Nárok je potrebné uplatniť u komory do troch dní od výsluchu, inak tento 
nárok zaniká; o možnosti zániku nároku musí byť svedok poučený.  

 

§ 42 

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení musí 
obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnu-
tia, ktorým je patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie dis-
ciplinárne konanie, uznaný za zodpovedného za disciplinárne previnenie, 
uvedie sa i výrok o povinnosti zaplatiť komore paušálne trovy konania do 15 
dní od nadobudnutia rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa do-
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ručuje patentovému zástupcovi alebo asistentovi, proti ktorému sa vedie 
disciplinárne konanie, a navrhovateľovi do vlastných rúk.  

 

§ 43 

(1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže účastník disciplinár-
neho konania podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie; odvolanie má 
odkladný účinok.  

(2) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré napadnuté 
rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo napadnuté rozhodnutie 
zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia 
je viazaná právnym názorom predstavenstva komory.  

 

§ 44 

(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného na-
pomenutia je vykonané doručením listu predsedu disciplinárnej komisie, 
ktorý obsahuje písomné napomenutie.  

(2) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia verejného napo-
menutia je vykonané 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli komo-
ry.  

(3) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia vý-
konu činnosti patentového zástupcu je vykonané dňom, keď uplynul čas 
pozastavenia uvedený v rozhodnutí. Tento čas začína plynúť odo dňa, keď 
sa rozhodnutie stalo vykonateľným; ak bola vykonateľnosť rozhodnutia od-
ložená, jeho plynutie sa prerušuje.  

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vyčiarknutia zo 
zoznamu alebo zo zoznamu asistentov je vykonané dňom, keď uplynul čas 
vyčiarknutia uvedený v rozhodnutí. Tento čas začína plynúť odo dňa, keď 
sa rozhodnutie stalo vykonateľným; ak bola vykonateľnosť rozhodnutia od-
ložená, jeho plynutie sa prerušuje.  

(5) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty je vykona-
né dňom zaplatenia pokuty komore vo výške určenej v rozhodnutí. Ak nie je 
pokuta zaplatená v lehote stanovenej v rozhodnutí, výkon rozhodnutia o 
uložení disciplinárneho opatrenia pokuty vykoná na návrh komory súd.  

(6) Ustanovenie uvedené v odseku 5 sa vzťahuje na rozhodnutie uk-
ladajúce povinnosť na zaplatenie trov konania rovnako.  
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§ 45 

Na patentového zástupcu alebo asistenta a na žiadateľa o zápis do 
zoznamu sa na účely iného disciplinárneho konania hľadí, ako by discipli-
nárne opatrenie nebolo uložené  

a)  dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo od ulože-
nia disciplinárneho opatrenia upustené,  

b)  dňom, keď rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného 
napomenutia alebo verejného napomenutia bolo vykonané,  

c)  po uplynutí jedného roka odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o 
uložení disciplinárneho opatrenia pokuty alebo pozastavenia výkonu 
činnosti,  

d)  po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o 
uložení disciplinárneho opatrenia vyčiarknutie patentového zástupcu zo 
zoznamu,  

e)  po uplynutí troch rokov odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o vy-
čiarknutí asistenta zo zoznamu asistentov.  

 

§ 46 

(1) Ak sa disciplinárne konanie skončilo rozhodnutím, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť, možno proti tomu istému disciplinárne obvinenému a pre to 
isté disciplinárne previnenie konanie obnoviť, len ak bola povolená obnova 
disciplinárneho konania; obnovu disciplinárneho konania nemožno povoliť, 
ak bolo právoplatným rozhodnutím disciplinárne konanie zastavené.  

(2) Návrh na povolenie obnovy disciplinárneho konania môže podať 
jeho účastník, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré bez 
zavinenia účastníka nemohli byť uplatnené v disciplinárnom konaní a ktoré 
by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi známymi 
už skôr viesť k priaznivejšiemu rozhodnutiu pre disciplinárne obvineného.  

(3) Návrh na obnovu disciplinárneho konania možno podať do troch 
mesiacov odo dňa, keď sa účastník disciplinárneho konania, ktorý navrhuje 
obnovu disciplinárneho konania, dozvedel o dôvode obnovy podľa odseku 
2, alebo odo dňa, keď ho mohol uplatniť, najneskôr však do troch rokov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Návrh nie je prípustný proti roz-
hodnutiu, ktorým nebolo rozhodnutie vo veci samej.  

(4) O návrhu na povolenie obnovy disciplinárneho konania rozhoduje 
disciplinárna komisia komory. Proti rozhodnutiu o návrhu na povolenie ob-
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novy disciplinárneho konania môže jeho účastník podať do 15 dní od jeho 
doručenia písomné odvolanie predsedníctvu komory.  

(5) Ak rozhodnutie, ktorým bola obnova disciplinárneho konania povo-
lená, nadobudlo právoplatnosť, všetky skoršie rozhodnutia prijaté v discipli-
nárnom konaní sa zrušujú a disciplinárna komisia v nanovo začatom konaní 
vec prerokuje.  

 

§ 47 

Podrobnosti o disciplinárnom konaní určí disciplinárny poriadok vyda-
ný komorou.  

 

ŠIESTA ČASŤ 

SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV A JEJ ORGÁNY 
 

§ 48 

(1) Zriaďuje sa Slovenská komora patentových zástupcov.  

(2) Slovenská komora patentových zástupcov je samosprávna sta-
vovská organizácia združujúca všetkých patentových zástupcov zapísaných 
v zozname.  

(3) Slovenská komora patentových zástupcov je právnická osoba; jej 
sídlo je Bratislava.  

 

§ 49 

(1) Orgány komory sú:  

a)  konferencia patentových zástupcov,  

b)  predstavenstvo komory,  

c)  predseda,  

d)  revízna komisia,  

e)  disciplinárna komisia.  

(2) Komora v súlade s týmto zákonom vydáva stavovské predpisy, 
ktoré je povinná do tridsiatich dní od ich schválenia predložiť úradu.  
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(3) Komora vedie zoznam podľa § 3 ods. 1, zoznam spoločností pa-
tentových zástupcov podľa § 15, zoznam hosťujúcich patentových zástup-
cov podľa § 30, zoznam usadených patentových zástupcov podľa § 33, 
zoznam zahraničných spoločností patentových zástupcov podľa § 34 a 
zoznam asistentov podľa § 35.  

(4) Komora môže zriaďovať svoje poradné orgány. Podrobnosti o 
zriadení a činnosti poradných orgánov komory určia stavovské predpisy.  

(5) Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom 
nezlučiteľné.  
 

K o n f e r e n c i a  p a t e n t o v ý c h  z á s t u p c o v  

§ 50 

(1) Najvyšší orgán komory je konferencia patentových zástupcov (ďa-
lej len "konferencia").  

(2) Právo zúčastniť sa na konferencii majú všetci patentoví zástupco-
via zapísaní v zozname.  

(3) Konferenciu zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok. Ak o to 
písomne požiada aspoň tretina všetkých patentových zástupcov alebo ak o 
to požiada revízna komisia, predstavenstvo je povinné zvolať konferenciu, a 
to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti. Ak to predstaven-
stvo neurobí, toto oprávnenie má revízna komisia.  

(4) Termín konania konferencie oznámi predstavenstvo písomne 
všetkým členom komory najneskôr 30 dní pred dňom konania konferencie. 
V oznámení uvedie vždy dôvod konania konferencie a návrh jej programu. 
Predstavenstvo zašle každému členovi komory písomné materiály určené 
na prerokovanie na konferencii.  

(5) Patentový zástupca môže písomne splnomocniť iného patentové-
ho zástupcu, aby ho zastúpil na konferencii; zastúpený patentový zástupca 
sa považuje na konferencii za prítomného.  

(6) Konferencia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých patentových zástupcov.  

(7) Ak konferencia nie je schopná uznášať sa podľa odseku 5, jej ro-
kovanie sa preruší na jednu hodinu. Po jej uplynutí je schopná uznášať sa s 
počtom prítomných patentových zástupcov. Na platnosť rozhodnutia konfe-
rencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných patentových 
zástupcov.  
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(8) Na platnosť rozhodnutí konferencie, ako aj na platnosť uznesení 
náhradnej konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
patentových zástupcov.  

 

§ 51 

Konferencia rozhoduje o všetkých základných otázkach komory, naj-
mä  

a)  volí priamou a tajnou voľbou na tri roky z patentových zástupcov 
predsedu a podpredsedu, členov predstavenstva, revíznej komisie a 
disciplinárnej komisie; členov týchto orgánov tajnou voľbou aj odvolá-
va,  

b)  schvaľuje stavovské predpisy, ktorými sú organizačný poriadok komo-
ry, volebný poriadok komory, disciplinárny poriadok komory a etický 
kódex patentového zástupcu, ako aj ďalšie stavovské predpisy,  

c)  určuje výšku príspevku patentových zástupcov na činnosť komory, 
ako aj výšku poplatku za zápis do zoznamu a do zoznamu asistentov,  

d)  prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,  

e)  môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstavenstva okrem rozhod-
nutí podľa § 9 a 12,  

f)  uznáša sa na všetkých veciach, ktoré si vyhradí, okrem rozhodovania 
v disciplinárnom konaní.  

 

§ 52 

Predstavenstvo komory 

(1) Predstavenstvo je výkonný orgán komory a riadi jej činnosť medzi 
konferenciami patentových zástupcov.  

(2) Predstavenstvo má päť členov a dvoch náhradníkov; ak klesne 
počet členov predstavenstva pod počet ustanovený týmto zákonom, pred-
stavenstvo je oprávnené doplniť počet o členov z radov náhradníkov.  

(3) Predstavenstvo rozhoduje  

a)  o vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 a zo zo-
znamu asistentov podľa § 36 ods. 5, ak nejde o vyčiarknutie na vlast-
nú žiadosť,  
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b)  o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupcu podľa § 9 a o 
pozastavení praxe asistentov podľa § 36 ods. 4, ak nejde o pozasta-
venie výkonu činnosti patentového zástupcu alebo praxe asistenta na 
jeho žiadosť,  

c)  o určení patentového zástupcu podľa § 19 ods. 4,  

d)  o opravných prostriedkoch podľa § 43,  

e)  o znížení alebo odpustení príspevku na činnosť komory,  

f)  vo všetkých veciach zverených komore, ak o nich podľa tohto zákona 
nerozhodujú iné orgány komory.  

(4) Predstavenstvo ďalej  

a)  zvoláva konferenciu,  

b)  navrhuje skúšobných komisárov pre odborné skúšky patentových zá-
stupcov,  

c)  spravuje majetok komory,  

d)  chráni a presadzuje záujmy patentových zástupcov,  

e)  pravidelne informuje patentových zástupcov o činnosti komory, ako aj 
o prijatých rozhodnutiach,  

f)  vykonáva všetky opatrenia nevyhnutné na činnosť komory,  

g)  vykonáva ďalšie činnosti, ak podľa tohto zákona nepatria iným orgá-
nom komory.  

(5) Predstavenstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace; schôdze 
predstavenstva zvoláva predseda komory.  

 

§ 53 

Predseda komory 

(1) Predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všet-
kých veciach; robí taktiež neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnu-
tiami predstavenstva a riadi zamestnancov komory v rozsahu určenom or-
ganizačným poriadkom.  

(2) Predseda komory zodpovedá za vykonanie záznamov v zozname, 
zozname asistentov, zozname hosťujúcich patentových zástupcov, zozna-
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me usadených patentových zástupcov, v zozname spoločností patentových 
zástupcov a v zozname zahraničných spoločností patentových zástupcov.  

(3) Predseda komory je oprávnený robiť ďalšie opatrenia alebo roz-
hodnutia, ktoré sú zverené do jeho pôsobnosti týmto zákonom alebo sta-
vovským predpisom.  

(4) Predsedu komory počas jeho neprítomnosti zastupuje v celom 
rozsahu podpredseda komory.  

(5) Predsedu komory zastupuje na základe jeho poverenia v konkrét-
nych prípadoch podpredseda komory.  

 

§ 54 

Revízna komisia 

(1) Revízna komisia je kontrolný orgán komory.  

(2) Počet členov a náhradníkov revíznej komisie určí organizačný po-
riadok; ak klesne počet členov revíznej komisie pod určený počet, jej pred-
seda doplní jej počet z radov náhradníkov.  

(3) Revízna komisia  

a)  kontroluje plnenie uznesení konferencie a kontroluje činnosť predsta-
venstva; na ten účel musí byť revíznej komisii umožnený prístup ku 
všetkým písomným materiálom komory,  

b)  dohliada na riadny výkon činnosti patentových zástupcov,  

c)  zo svojich členov volí a odvoláva predsedu revíznej komisie, ktorý ria-
di činnosť komisie a podáva návrhy na začatie disciplinárneho kona-
nia.  

(4) Ak sa revízna komisia domnieva, že rozhodnutie alebo iné opatre-
nie predstavenstva je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpi-
som alebo uznesením konferencie, je oprávnená jeho výkon pozastaviť; sú-
časne je povinná požiadať o zvolanie konferencie.  
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§ 55 

Disciplinárna komisia 

(1) Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu pôsobnosť určenú 
týmto zákonom, disciplinárnym poriadkom a ďalšími stavovskými predpismi, 
najmä etickým kódexom patentového zástupcu.  

(2) Počet členov a náhradníkov disciplinárnej komisie určí disciplinár-
ny poriadok komory; ak klesne počet členov disciplinárnej komisie pod takto 
určený počet, jej predseda doplní disciplinárnu komisiu z radov náhradní-
kov.  

(3) Disciplinárna komisia  

a)  vedie disciplinárne konanie a rozhoduje o disciplinárnom opatrení 
podľa tohto zákona,  

b)  zo svojich členov volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie, kto-
rý riadi jej činnosť.  

 

§ 56 

Spoločné ustanovenie o orgánoch komory 

(1) Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon patrí len ná-
hrada hotových výdavkov a náhrada za čas strávený výkonom funkcie v or-
gánoch komory.  

(2) Podrobnejšiu úpravu organizácie komory, jej orgánov a pôsobnosti 
týchto orgánov ustanoví organizačný poriadok komory a ďalšie stavovské 
predpisy.  
 

SIEDMA ČASŤ 

PÔSOBNOSŤ ÚRADU 
 

§ 57 

(1) Ak predseda úradu zistí, že stavovský predpis komory je v rozpore 
so zákonom, je oprávnený podať v lehote dvoch mesiacov od jeho prijatia 
návrh na jeho preskúmanie súdom.  

(2) Štátny dohľad nad činnosťou komory vykonáva úrad.  
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ÔSMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Spoločné ustanovenia 

§ 58 

Komora vydáva stavovské predpisy; za začiatok ich platnosti sa pova-
žuje deň ich schválenia konferenciou.  

 

§ 59 

Na konanie podľa tohto zákona sa použijú všeobecné predpisy o 
správnom konaní 13) primerane, ak tento zákon neustanovuje inak.  

 

§ 59a 

Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu 

Na výkon činnosti patentového zástupcu, postup podávania žiadostí 
o zápis do zoznamu, rozhodovanie o zápise do zoznamu a na výkon dozoru 
nad patentovými zástupcami podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia 
všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,14) ak tento zákon ne-
ustanovuje inak. 

 

§ 60 

Patentový zástupca alebo asistent, ktorý sa domnieva, že jeho práva 
vyplývajúce z tohto zákona boli porušené, je oprávnený obrátiť sa na súd, 
aby rozhodol o jeho práve.  
 

§ 61 

Splnomocňovacie ustanovenie 

Podrobnosti o priebehu odbornej skúšky podľa § 6, podrobnosti o 
priebehu skúšky spôsobilosti podľa § 7, spôsob určenia odmeny patento-
vých zástupcov podľa § 23 ods. 1, podmienky na určenie náhrady hotových 
výdavkov a náhrady za stratu času podľa § 23 ods. 2 ustanoví všeobecne 
záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.  
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P r e c h o d n é  u s t a n o v e n i a  
§ 62 

(1) Patentový zástupca zapísaný v registri vedenom podľa doterajších 
predpisov je patentový zástupca podľa tohto zákona; komora mu vydá 
osvedčenie o zápise do zoznamu a preukaz patentového zástupcu bez žia-
dosti.  

(2) Za vysokoškolské vzdelanie podľa § 4 ods. 1 písm. c) a § 36 ods. 
1 písm. c) sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie získané na vysokej škole 
so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo jej 
právnych predchodcov.  

(3) Odborná skúška zložená podľa doterajších predpisov sa považuje 
za odbornú skúšku podľa tohto zákona.  

(4) Potvrdenia o zápise do zoznamu vydané podľa doterajších predpi-
sov strácajú platnosť vydaním osvedčenia podľa tohto zákona.  

 

§ 63 

(1) V konaní o disciplinárnom opatrení voči patentovému zástupcovi 
začatom podľa doterajších predpisov sa postupuje podľa tohto zákona; pri 
určení disciplinárneho opatrenia sa použijú doterajšie právne predpisy, ak je 
to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie. Obdobne sa postupuje aj v 
konaní o odvolaní a obnove konania.  

(2) V konaní o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupcu 
alebo o vyčiarknutí zo zoznamu začatom podľa doterajších predpisov sa 
postupuje podľa tohto zákona.  

(3) V konaní o zápise do zoznamu a o zápise zmien do zoznamu za-
čatom podľa doterajších predpisov sa postupuje podľa tohto zákona.  
 

§ 64 

(1) Práva, povinnosti a majetok Komory patentových zástupcov zria-
denej podľa doterajších právnych predpisov vrátane práv a povinností z 
pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona na komoru zriadenú podľa tohto zákona.  

(2) Orgány komory a poradné orgány komory zvolené podľa doteraj-
ších predpisov vykonávajú činnosť ako orgány komory podľa tohto zákona 
do konca svojho funkčného obdobia.  
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(3) Stavovské predpisy prijaté orgánmi komory podľa doterajších 
predpisov zostávajú v platnosti do prijatia stavovských predpisov podľa toh-
to zákona, najdlhšie však do konania najbližšej konferencie patentových 
zástupcov.  

 

§ 65 

Záverečné ustanovenia 

Zrušujú sa:  

1.  zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.,  

2.  vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 350/1991 Zb. o od-
meňovaní patentových zástupcov.  

 

Čl. II 

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa dopĺňa takto:  

§ 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:  

"(7) Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 
podľa osobitného predpisu 14) opatrí potvrdením o vykonateľnosti 15) 
úrad.".  

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:  

"14) Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 
o dizajnoch Spoločenstva.  

15) § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.".  
 

 

Čl. III 

Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 
577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:  

§ 36a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:  

"(3) Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 
podľa osobitného predpisu 9a) opatrí potvrdením o vykonateľnosti 9b) 
úrad.".  
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Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:  

"9a) Článok 82 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 a 
o ochrannej známke Spoločenstva.  

9b) § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.".  
 

Čl. IV 

Účinnosť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.  

Zákon č. 330/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.  

Zákon č. 136/2010 nadobudol účinnosť 1. júnom 2010. 
 

 

 

Rudolf Schuster v.r. 

Pavol Hrušovský v.r. 

Mikuláš Dzurinda v.r. 
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____________________  

1) § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

4) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ne-
skorších predpisov v znení zákona č. 445/2002 Z. z.  

4a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

4b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. 
       § 66 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

4c)  Zákon č. 136/2010 Z. z. 

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slo-
venskej republiky v znení neskorších predpisov.  

7) § 49 a 50 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. 

7a)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka.  

8) Obchodný zákonník.  

9) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

10) Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  

11) § 21 Obchodného zákonníka.  

12) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. 

14) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
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V Y H L Á Š K A  č. 611/2004 Z. z. 

Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, po-
drobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny 

patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových vý-
davkov a náhrady za stratu času 

z 27. októbra 2004 
 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") 
podľa § 61 zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene 
zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochran-
ných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 
(ďalej len "zákon") ustanovuje:  

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o priebehu odbornej skúšky a 
priebehu skúšky spôsobilosti, ako aj spôsob určenia odmeny patentových 
zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za 
stratu času.  
 

P o d r o b n o s t i  o  p r i e b e h u  o d b o r n e j  s k ú š k y  
 

§ 2 

(1) Termín konania skúšok vyhlasuje úrad najneskôr tri mesiace pred 
konaním skúšok vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky.  

(2) Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky sa podáva písomne úradu 
najneskôr jeden mesiac pred vyhláseným termínom skúšky.  

(3) Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky obsahuje  

a)  meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, bydlisko alebo adre-
su na doručovanie,  

b)  úradne overený rovnopis dokladu o získaní vysokoškolského vzdela-
nia prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo 
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uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný za-
hraničnou vysokou školou,  

c)  doklad o vykonaní odbornej praxe a údaj o dĺžke a druhu odbornej 
praxe,  

d)  podpis uchádzača.  
 

§ 3 

Úrad zašle uchádzačovi písomné potvrdenie o prijatí žiadosti o vyko-
nanie odbornej skúšky. Ak uchádzač spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 
písm. c) a d) zákona , úrad mu písomne oznámi miesto a čas konania od-
bornej skúšky a zašle zoznam odporúčanej literatúry na vykonanie odbornej 
skúšky.  

 

§ 4 

(1) Odborná skúška sa skladá z písomnej časti (ďalej len "písomná 
skúška") a z ústnej časti (ďalej len "ústna skúška").  

(2) Písomná skúška pozostáva z písomného testu so zameraním na 
právne predpisy v oblasti priemyselného vlastníctva a z písomnej práce, 
ktorou na základe zadania môže byť vypracovanie prihlášky predmetu 
priemyselného vlastníctva, podania na úrad, vyhodnotenia stavu techniky 
alebo rozboru o možnosti získať ochranu.  

(3) Písomný test a písomná práca pozostávajú z dvoch častí;prvá časť 
je zameraná na patentové a dizajnové právo a druhá časť na práva na 
označenie.  

(4) Písomná skúška sa môže konať za účasti viacerých uchádzačov. 
Dozor nad jej priebehom vykonáva od začiatku až do odovzdania poslednej 
práce člen skúšobnej komisie.  

(5) Pred začatím písomnej skúšky uchádzač preukáže svoju totožnosť 
a zaplatenie správneho poplatku. 1)  

(6) Uchádzač vypracúva písomnú skúšku samostatne. Počas písom-
nej skúšky sa nesmú používať mobilné telefóny ani iné elektronické nosiče 
informácií. Ak uchádzač nevypracúva písomnú skúšku samostatne, je to 
dôvod na jeho vylúčenie zo skúšky.  
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(7) Časový rozsah na vypracovanie písomného testu sú dve hodiny a 
na vypracovanie písomnej práce je šesť hodín. Po uplynutí tohto času sa 
uchádzačom práce odoberú.  

(8) Pri písomnej práci môže uchádzač používať len právne predpisy v 
papierovej forme, ktoré si vopred sám zabezpečí.  

 

§ 5 

(1) Písomný test a písomnú prácu nezávisle vyhodnotia najmenej dva-
ja členovia skúšobnej komisie.  

(2) Písomný test a písomná práca sú hodnotené bodovo. Samostatne 
sa hodnotí časť zameraná na patentové a dizajnové právo a samostatne 
časť zameraná na práva na označenie.  

(3) Uchádzač musí z každej časti získať najmenej 75% z celkového 
počtu 100 bodov za každú časť.  

(4) Výsledok písomnej skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšob-
nej komisie ústne pred začiatkom ústnej skúšky.  

 

§ 6 

(1) Na ústnej skúške sa zúčastnia len tí uchádzači, ktorí získali po-
trebný počet bodov v písomnej skúške.  

(2) Na ústnej skúške sa zúčastňuje uchádzač jednotlivo; ústna skúška 
je verejná a trvá najviac jednu hodinu.  

 

§ 7 

(1) O výsledku odbornej skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neve-
rejnom zasadnutí väčšinou hlasov. Predseda skúšobnej komisie hlasuje 
ako posledný.  

(2) Výsledok odbornej skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšob-
nej komisie po ústnej skúške ústnym vyhlásením v prítomnosti ostatných 
členov skúšobnej komisie.  

(3) O odbornej skúške vyhotoví skúšobná komisia protokol, v ktorom 
samostatne vyhodnotí písomný test, písomnú prácu a odbornú skúšku ako 
celok. Celkový výsledok odbornej skúšky sa hodnotí výrokom "uspel" alebo 
"neuspel".  
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P o d r o b n o s t i  o  p r i e b e h u  s k ú š k y  s p ô s o b i l o s t i  
 

§ 8 

Žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti obsahuje  

a)  meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia a adresu trvalého 
pobytu alebo sídla v domovskom štáte,  

b)  označenie štátu, v ktorom je patentový zástupca Európskeho spolo-
čenstva registrovaný,  

c)  preukázanie odbornej kvalifikácie alebo inej spôsobilosti dostatočnej 
na výkon povolania patentového zástupcu podľa osobitného predpi-
su.2)  

 

§ 9 

Predmetom skúšky spôsobilosti sú najmä právne predpisy týkajúce sa 
priemyselného vlastníctva, predpisy súvisiace s priemyselným vlastníctvom 
a medzinárodné zmluvy týkajúce sa priemyselného vlastníctva, ktorými je 
Slovenská republika viazaná.  

 

§ 10 

Písomná časť skúšky spôsobilosti pozostáva len z písomného testu, 
ktorý trvá dve hodiny.  

 

§ 11 

Na vyhlásenie termínu skúšky spôsobilosti, podanie žiadosti, písomné 
potvrdenie o prijatí žiadosti, priebeh skúšky spôsobilosti a hodnotenie skúš-
ky spôsobilosti sa ustanovenia týkajúce sa odbornej skúšky vzťahujú prime-
rane.  
 

S p ô s o b  u r č e n i a  o d m e n y  p a t e n t o v ý c h  z á s t u p c o v  
 

§ 12 

(1) Patentový zástupca poskytuje svoje služby fyzickým osobám a 
právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva za 
odmenu.  
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(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na služby patentového zá-
stupcu poskytované na základe zmluvy.  

 

§ 13 

(1) Predmetom odmeny je  

a)  jednotlivý úkon patentového zástupcu,  

b)  úplné vybavenie veci alebo  

c)  poskytovanie služby patentového zástupcu v určitom rozsahu po urči-
tý čas.  

(2) V odmene je zahrnutá aj náhrada administratívnych a iných prác 
vykonávaných v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.  

 

§ 14 

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu 
sa patentový zástupca dohodne s fyzickou osobou alebo právnickou oso-
bou, ktorá ho požiadala o jej uzavretie (ďalej len "klient"), na  

a)  druhu odmeny určenej  

1. podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci (ďalej len "hodi-
nová odmena"),  
2. paušálnou sumou (ďalej len "paušálna odmena"),  
3. podielom na hodnote prerokúvanej veci (ďalej len "podielová od-
mena") alebo  
4. za jednotlivé úkony odbornej pomoci (ďalej len "tarifná odmena"),  

b)  výške sadzby odmeny,  

c)  výške zmluvnej odmeny.  

(2) Spôsoby dojednania odmeny podľa odseku 1 sa môžu kombino-
vať.  

 

H o d i n o v á  o d m e n a  
 

§ 15 

(1) Hodinová odmena pozostáva z hodinovej sadzby a z počtu hodín.  
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(2) Pri poskytovaní poradenstva možno dohodnúť hodinovú odmenu 
delenú na začaté štvrťhodiny.  

(3) Patentový zástupca pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žia-
dosť časovú špecifikáciu práce.  

 

§ 16 

Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na hodinovej odmene, 
je povinný  

a)  informovať ho o predpokladanom časovom rozsahu prác,  

b)  vopred ho písomne upozorniť na prekročenie pôvodne predpoklada-
ného časového rozsahu služby patentového zástupcu;inak nemá prá-
vo na zaplatenie vzniknutého rozdielu.  

 

P a u š á l n a  o d m e n a  
 

§ 17 

(1) Paušálnu odmenu možno dohodnúť za  

a)  úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,  

b)  poskytovanie odbornej pomoci v určitom časovom období alebo na 
neurčitý čas.  

(2) Výška paušálnej odmeny sa dohodne so zreteľom na predpokla-
danú vecnú a časovú náročnosť práce.  

 

§ 18 

Ak patentový zástupca neposkytne právne služby až do úplného vy-
bavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytne za celé dohodnuté 
obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny;na žiadosť 
klienta mu pri vyúčtovaní predloží špecifikáciu práce.  

 

§ 19 

Podielová odmena 

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote 
prerokúvanej veci, ak to povaha veci pripúšťa.  
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§ 20 

Tarifná odmena 

(1) Odmenu za jednotlivé úkony patentového zástupcu dohodne pa-
tentový zástupca s klientom podľa tarify, ktorej sadzby sa určia s prihliadnu-
tím na odbornú a časovú náročnosť vykonaného úkonu.  

(2) Úkony patentového zástupcu sú:  

a)  prvé rokovanie s klientom včítane prevzatia a prípravy zastúpenia,  

b)  ďalšie rokovanie s klientom,  

c)  písomné podanie na úrade alebo inom správnom orgáne,  

d)  osobná účasť v konaní pred úradom alebo iným správnym orgánom,  

e)  vykonanie rešerše,  

f)  odborná analýza prípadu, vypracovanie prihlášky predmetu priemy-
selného vlastníctva,  

g)  vypracovanie a podanie opravného prostriedku, návrhu na výmaz, ná-
vrhu na obnovu konania, návrhu na určovacie konanie alebo zrušova-
cie konanie, vypracovanie zmluvy o prevode práva k predmetu prie-
myselného vlastníctva alebo licenčnej zmluvy,  

h)  spísanie listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných 
práv,  

i)  iné úkony.  

(3) Za úkony patentového zástupcu neuvedené v odseku 2 patrí od-
mena ako za úkony, ktorým sú svojou povahou a účelom najbližšie.  

 

§ 21 

Pri určení výšky trov konania, ktorú priznáva klientovi úrad alebo iný 
oprávnený orgán štátnej správy, sa odmena patentového zástupcu určí 
podľa základnej hodinovej sadzby, ktorá je 600 Sk.  
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P o d m i e n k y  n a  u r č e n i e  n á h r a d y  h o t o v ý c h  v ý d a v k o v  a  
n á h r a d y  z a  s t r a t u  č a s u  

 

§ 22 

Patentový zástupca má popri nároku na odmenu aj nárok na  

a)  náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v 
súvislosti s poskytovaním služieb patentového zástupcu;sú to najmä 
poplatky, cestovné výdavky, výdavky na poštovné, telekomunikačné 
výdavky, znalecké posudky, preklady, odpisy a výpisy z verejných re-
gistrov,  

b)  náhradu za stratu času.  
 

§ 23 

(1) Patentový zástupca sa môže s klientom dohodnúť na druhu a výš-
ke niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v 
súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.  

(2) Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na paušálnej odme-
ne, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako úhrade všetkých 
alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v 
súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci. V takom prípade klient nemôže 
pri vyúčtovaní požadovať špecifikáciu týchto hotových výdavkov a patento-
vý zástupca nemôže požadovať náhradu tých hotových výdavkov, o ktoré 
sa dohodnutá paušálna suma prekročila.  

(3) Výška náhrady cestovných výdavkov sa riadi právnymi predpismi o 
cestovných náhradách. 3)  

 

§ 24 

(1) Náhrada za stratu času patrí pri úkonoch vykonávaných v mieste, 
ktoré nie je sídlom patentového zástupcu, za čas strávený cestou do tohto 
miesta a späť.  

(2) Náhrada podľa odseku 1 je 100 Sk za každú aj začatú polhodinu.  

(3) Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých 
klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa medzi nich rozdelí po-
merne.  
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§ 25 

Účinnosť 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.  
 

Ján Bachratý v.r. 

 

 

 



SPRÁVNE POPLATKY 
 

ZÁKON  NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch 

z 22. júna 1995 
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len "poplatky"), ktoré 
vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy 
1) (ďalej len "správny orgán"). 
  

§ 2 

Predmet poplatkov 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré 
sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník"). 
Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona. 
  

§ 3 

Poplatník 

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala 
podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak. 

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a 
nerozdielne. 
  

§ 4 

Oslobodenie od poplatkov 

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické oso-
by: 

a)  štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie s 
výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento 
zákon neustanovuje inak, 

b)  Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva 
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v mene Slovenskej republiky s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka 
správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, 

c)  diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z 
povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva 2) poží-
vajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 

 (2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené 
aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa 
osobitného predpisu, 1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného 
predpisu 1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného pred-
pisu 1c) a právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu na účely pre-
verenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu po-
skytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na 
bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. 

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním vše-
obecne záväzných právnych predpisov 

a)  o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a 
nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok 
a sociálnej pomoci, 

b)  o priestupkoch, 3) 

c)  o slobodnom prístupe k informáciám. 

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a usku-
točnené v dôsledku živelnej pohromy. 

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje 
medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 
  

§ 5 

Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou 

(1) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v 
príslušnej položke sadzobníka. 

(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu 
orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, 
zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka. 

(3) Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľu-
je na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 
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ods. 7, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je 

a)  menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol, 

b)  rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli, 

c)  väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol. 
  

§ 6 

Sadzby poplatkov 

(1) Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo 
percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Ak sa úkony a konania vyko-
návajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a pod-
písaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona 4) alebo pro-
stredníctvom integrovaného obslužného miesta, 5) sadzba poplatkov je 50% 
zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však znížená o 70 eur. 
Ak sú súčasťou návrhu podľa druhej vety prílohy, znížená sadzba poplatkov 
podľa druhej vety sa uplatní, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe. 

(2) Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie 
na jednom stupni. 
  

§ 7 

Platenie poplatkov 

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými znám-
kami, 6) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom 
na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. 
Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa mô-
žu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. 

(2) Poplatky vyberané obcami a vyššími územnými celkami sa platia 
prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom na účet príslušného správ-
neho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. 

(3) Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom na 
účet príslušného správneho orgánu. 

(4) Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak. 

(5) Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štá-
tu, v ktorom majú svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným vý-
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menným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ale-
bo Národnou bankou Slovenska, 6a) ktorý je platný. Zastupiteľský úrad môže 
prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. 

(6) Poplatník, ktorý je cudzozemcom, 7) môže platiť poplatky na hra-
ničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene. 

(7) Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná refe-
renčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 6a) ktorý je platný v prvý deň ka-
lendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplat-
níkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú 
jednotku cudzej meny nahor. 

(8) Platba za úkony a konania podľa § 6 ods. 1 druhej vety vykonaná 
elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy sa považu-
je za uhradenú dňom odpísania z účtu žiadateľa. 
  

§ 8 

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy 
a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k usku-
točneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustano-
vené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol popla-
tok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. 

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia 
pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých po-
ložkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách 
sadzobníka nie je ustanovené inak. 
  

§ 9 

Následky nezaplatenia poplatku 

Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správ-
ny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení 
konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 
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§ 10 

Vrátenie poplatku 

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa 
nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka 
alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, 
ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. 

(2) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník 
zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len "preplatok"). 

(3) Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny 
orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo 
preplatok vrátiť. 

(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov 
na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť 
poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65% zo za-
plateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na euro-
centy nahor. 

(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsaho-
vať 

a)  označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku po-
platku) rozhodol, 

b)  dátum vydania rozhodnutia, 

c)  presné označenie poplatníka, 

d)  trvalý pobyt (sídlo) poplatníka, 

e)  výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, 
podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia, 

f)  spôsob úhrady poplatku (§ 7), 

g)  sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na 
ktorý sa má suma vrátiť, 

h)  podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho 
mena, priezviska a funkcie a 

i)  odtlačok úradnej pečiatky. 

(6) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa ne-
možno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia. 
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(7) Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa 
má vrátiť, neprevyšuje 1,65 eura. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku 
podľa odseku 1. 

(8) Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a popla-
tok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky 
v cudzej mene vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení 
poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho or-
gánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa do-
ručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení po-
platku alebo preplatku. 

(9) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch 
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený. 
 

§ 11 

Doručovanie 

Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adre-
sát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia 
osobitného predpisu. 8) 
 

§ 12 

Lehoty 

(1) Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po uda-
losti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť 
dní. 

(2) Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí 

a)  nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne 
príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný 
deň lehoty, 

b)  v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do poklad-
nice správneho orgánu. 

(3) Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách 
ustanovenia osobitného predpisu. 8) 
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§ 13 

Zánik práva 

(1) Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch 
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo usku-
točnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vy-
bratie poplatku. 

(2) Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplat-
kom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len "doplatok") zanikne po 
uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný po-
platok zaplatený. 

(3) Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo dopla-
tok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom 
bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8). 

(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplat-
ku alebo ak daňový úrad alebo obec vykonajú úkon na vymáhanie poplatku 
alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová troj-
ročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal. 

(5) Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo dopla-
tok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa 
odseku 1. 
  

§ 14 

Vymáhanie poplatkov 

Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu 8) da-
ňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal 
alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom. 
  

§ 15 

Kontrola poplatkov 

Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej 
pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, 
ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak poplatky vybe-
rá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne 
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príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná 
jednotka. 
  

§ 15a 

Evidencia poplatkov 

Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňo-
vaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov 
za tieto úkony a konania. 
  

§ 16 

Pokuty 

(1) Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej 
lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 165,96 eura podľa 
závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. 
Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave. 

(2) Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis.8) 

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
  

§ 17 

Rozpočtové určenie výnosu poplatkov 

(1) Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územ-
ných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal 
úkon alebo uskutočnil konanie. 

(2) Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho roz-
počtu, odviesť do konca nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušné-
ho daňového úradu. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané 
sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7 zúčtujú prostredníc-
tvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej repub-
liky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybra-
ných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu. 

(3) Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. 
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§ 18 

Zrušený od 1.1.2009 
 

§ 19 

Prechodné ustanovenie 

Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou 
tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri 
jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. 
  

§ 19a 

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona 
sa vzťahujú doterajšie predpisy. 
  

§ 19b 

Prechodné ustanovenie 

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona 
sa vzťahujú doterajšie predpisy. 
  

§ 19c 

Prechodné ustanovenie 

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú po-
platky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 
2001. 
  

§ 19d 

Prechodné ustanovenie 

Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú po-
platky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 
2004. 
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§ 19e 

Prechodné ustanovenie 

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, 
vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov 
podľa doterajších predpisov. 
  

§ 19f 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 

(1) Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, 
po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa 
na celé eurá nadol. 

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských ko-
runách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách 
prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší euro-
cent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých 
súm a zaokrúhli na celé eurá nadol. 

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 
2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obe-
hu 8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku 
prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitné-
ho predpisu 8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálne-
ho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku pre-
počítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného 
predpisu. 8ab) 

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 
2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obe-
hu 8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými 
známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v 
sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného 
podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uply-
nutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí 
kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným 
kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účin-
nom od 1. januára 2009. 

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 
1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná 
časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplate-
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nej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a 
zaokrúhlenej na eurocenty nahor. 
  

§ 20 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušujú sa: 

1.  zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych po-
platkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
58/1995 Z. z., 

2.  vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. 
z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými 
úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov. 

 

§ 21 

Účinnosť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995. 

 

 

 

Michal Kováč v.r. 

Ivan Gašparovič v.r. 

Vladimír Mečiar v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 409



SPRÁVNE POPLATKY 

PRÍL. 

PREHĽAD 

sadzobníka správnych poplatkov 

 

I.  Všeobecná správa 1 až 15 

II.  Vnútorná správa 16 až 36 

III.  Pôdohospodárstvo 37 až 52 

IV.  Veterinárna správa 53 až 58 

V.  Stavebná správa 59 až 62 

VI.  Doprava 63 až 98 

VII.  Elektronické komunikácie 99 až 123 

VIII.  Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154 

IX.  Colníctvo 155 až 159 

X.  Životné prostredie 160 až 171 

XI.  Banská činnosť 172 až 194 

XII.  Jadrová bezpečnosť 195 až 201 

XIII.  Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209 

XIV.  Hospodárska súťaž 210 až 212 

XV.  Puncovníctvo 213 

XVI.  Priemyselné práva 214 až 235 

XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a cer-
tifikácia 236 až 239 

XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265 

XIX.  Štatistika 266 až 267 

XX.  Elektronický podpis 268 

XXI.  Poštová činnosť 269 a 270 
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XVI. ČASŤ 

PRIEMYSELNÉ PRÁVA 

 

Položka 214 

a)  Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných lis-
tín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu  3 
eurá 

b)  Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na 
výkon povolania patentového zástupcu  49,50 eura 

 

Položka 215 

Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o 

a)  pokračovanie v konaní  66 eur 

b)  uvedenie do predošlého stavu  165,50 eura 

c)  druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty  16,50 eura 

d)  vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie  
  16,50 eura 
 

PATENTY 

Položka 216 

a)  Podanie patentovej prihlášky 

1.  pôvodcom alebo spolupôvodcami  26,50 eura 

2.  iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie 
sú zhodní so spolupôvodcami  53 eur 

b)  Podanie žiadosti o 

1.  dodatočné priznanie práva prednosti  66 eur 

2.  dodatočné uznanie prioritného dokladu  66 eur 

3.  zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom   
19,50 eura 
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4.  zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihla-
sovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do 
registra  26,50 eura 

5.  zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra  16,50 eura 

6.  zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného 
mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvod-
cu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú 
prihlášku alebo patent  6,50 eura 

7.  zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo ma-
jiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent  

  6,50 eura 

8.  zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za kaž-
dý patent  16,50 eura 

9.  zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra  
  16,50 eura 

10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 
  16,50 eura 

11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra  
  16,50 eura 

12. zrušený od 1.1.2008 

13. zrušený od 1.1.2008 

c)  Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky 

1. do 10 uplatnených patentových nárokov  116 eur 

2. za každý ďalší uplatnený nárok  16,50 eura 

d)  Vydanie patentovej listiny 

1.  v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov  
  66 eur 

2.  za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres  
  6,50 eura 

e)  Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia  
  165,50 eura 
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f)  Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa 
osobitného predpisu 47)  33 eur 

 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobo-
dené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku 
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. 
 

Poznámka 

Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov 
odo dňa doručenia výzvy úradu. Ak riadne označené podklady na vydanie 
patentovej listiny sú predložené do dvoch mesiacov odo dňa doručenia vý-
zvy úradu na 3,5 palcovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou 
poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej 
prihlášky a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte "rtf" s použitými 
základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo for-
máte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške 
dvoch tretín príslušnej sadzby. 
 

Položka 216a 

a)  Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihláš-
ku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku 
osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej pa-
tentovej dohody, za každý štát  19,50 eura  

b)  Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo op-
raveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo 
Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky  

6,50 eura 

c)  Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, 
alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu  
  116 eur 

d)  Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho pa-
tentového spisu v dodatočnej lehote  232 eur 
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Položka 217 

a)  Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do rozsahu patentu  
165,50 eura 

b)  Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu  

49,50 eura 

c)  Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu  49,50 eura 

d)  Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného 
osvedčenia  49,50 eura 

e)  Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihláš-
ky  

  33 eur 
 

Poznámka 

Ak podania podľa písmen a) až d) sú predložené do 5 dní od písom-
ného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo 
zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajú-
cim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte "doc", alebo vo for-
máte "rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením ob-
razových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa 
poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby. 
 

Položka 218 

Zrušená od 1.2.2009 
 

Položka 219 

Zrušená od 1.1.2008 
 

Položka 219a 

Zrušená od 15.9.1999 

Nadpis zrušený od 15.9.1999 
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Položka 220 

Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa 
Zmluvy o patentovej spolupráci  66 eur 
 

ÚŽITKOVÉ VZORY 

Položka 221 

a)  Podanie prihlášky úžitkového vzoru 

1. pôvodcom alebo spolupôvodcami  33 eur 

2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí 
nie sú zhodní so spolupôvodcami  66 eur 

b)  Podanie žiadosti o  

1. odklad zverejnenia prihlášky  16,50 eura 

2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného 
prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na 
iného majiteľa  26,50 eura 

3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru  16,50 eura 

4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného 
mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu 
úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihláš-
ku alebo zapísaný úžitkový vzor  6,50 eura 

5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo  majiteľa úžitkového 
vzoru, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový 
vzor  6,50 eura 

6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitko-
vých vzorov, za každý úžitkový vzor  16,50 eura 

7.  zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra  
 16,50 eura 

8.  zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra  
16,50 eura 

 

Oslobodenie 
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Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobo-
dené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 

Položka 222 

a)  Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu za-
písaného úžitkového vzoru  165,50 eura 

b)  Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra  
26,50 eura 

c)  Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzo-
rov  49,50 eura 

d)  Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru  33 eur  
 

Poznámka 

Ak podania podľa písmen a) až c) sú predložené do 5 dní od písom-
ného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo 
zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajú-
cim číslom prihlášky úžitkového vzoru a upravené vo formáte "doc", alebo 
vo formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predlože-
ním obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vybe-
rie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby. 
 

Položka 223 

Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru 

1. po prvý raz o tri roky  132,50 eura 

2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od 
skončenia platnosti úžitkového vzoru  265,50 eura 

3. po druhý raz o tri roky  265,50 eura 

4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od 
skončenia platnosti úžitkového vzoru  531 eur 
 

Poznámky 

Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po 
uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti 
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majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na 
základe písomnej výzvy. 
 

 

DIZAJNY 

Položka 224 

a)  Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu 

1. pôvodcom alebo spolu pôvodcami  19,50 eura 

2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí 
nie sú zhodní so spolu pôvodcami  39,50 eura 

b)  Podanie hromadnej prihlášky dizajnu 

1. pôvodcom alebo spolu pôvodcami  19,50 eura 

2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí 
nie sú zhodní so spolu pôvodcami  39,50 eura 

3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom 
alebo spolu pôvodcami  6,50 eura 

4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihla-
sovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní 
so spolu pôvodcami  13 eur 

c)  Podanie žiadosti o 

1. odklad zverejnenia dizajnu  33 eur 

2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na iného prihlaso-
vateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného 
majiteľa  26,50 eura  

3. zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu  16,50 eura 

4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného 
mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa, pôvodcu dizajnu alebo maji-
teľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný 
dizajn  6,50 eura 

5.  zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo majiteľa zapí-
saného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn  

  6,50 eura 
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6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizaj-
nov, za každý zapísaný dizajn  16,50 eura  

7. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra di-
zajnov  16,50 eura 

8.  zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra di-
zajnov 

  16,50 eura 

9.  zrušený od 1.1.2008 
 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobo-
dené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Položka 225 

a)  Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku patrí do roz-
sahu zapísaného dizajnu  165,50 eura 

b)  Podanie návrhu na výmaz 

1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov  49,50 eura 

2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne  
  16,50 eura 

 

Poznámka 

Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim čís-
lom prihlášky dizajnu a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte "rtf" s 
použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových 
častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo 
výške dvoch tretín príslušnej sadzby. 
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Položka 226 

Predĺženie platnosti zápisu dizajnu 

1. po prvý raz o päť rokov  99,50 eura 

2. po druhý raz o päť rokov  199 eur 

3. po tretí raz o päť rokov  298,50 eura 

4. po štvrtý raz o päť rokov  398 eur 
 

Poznámky 

1.  Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby je-
ho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa 
zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na 
základe písomnej výzvy. 

2.  Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného 
dizajnu, je možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od 
skončenia jeho platnosti. 

 

Splnomocnenie 

Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak 
žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v posled-
nom roku platnosti zapísaného dizajnu. 
 

TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV 

Položka 227 

a)  Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov  165,50 eura 

b)  Podanie žiadosti o 

1.  zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových 
výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu 
zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa  

  26,50 eura 

2.  zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov  
  16,50 eura 
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3.  zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného 
mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa topografie polovodičových 
výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov alebo maji-
teľa topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo 
zapísanú topografiu polovodičových výrobkov  6,50 eura 

4.  zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie po-
lovodičových výrobkov  6,50 eura 

5.  zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topo-
grafií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičo-
vých výrobkov  16,50 eura  

6.  zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra  
  16,50 eura 

7.  zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra  
  16,50 eura 

8.  zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra  
  16,50 eura 

 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobo-
dené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 

Položka 228 

Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrob-
kov  132,50 eura 
 

Poznámka 

Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim čís-
lom prihlášky topografie polovodičových výrobkov a upravené vo formáte 
"doc", alebo vo formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, prípad-
ným predložením obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 
600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby. 
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OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Položka 229 

a)  Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky 

1.  individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 
  165,50 eura 

2.  kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb  
  331,50 eura 

3.  individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu 
tovarov alebo služieb nad tri triedy  16,50 eura 

b)  Podanie žiadosti o 

1.  zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iné-
ho prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu práva na ochran-
nú známku na iného majiteľa  26,50 eura 

2.  zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného 
mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej 
známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku  

  6,50 eura 

3.  zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej 
známky, za každú ochrannú známku  6,50 eura 

4.  zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra 
ochranných známok, za každú ochrannú známku  16,50 eura 

5.  zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, 
zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej 
ochrannej známky, úpravu v ochrannej známke  16,50 eura  

6.  zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho 
ukončenia  16,50 eura 

7.  zrušený od 1.1.2008 
 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobo-
dené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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Položka 230 

a)  Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie 
ochrannej známky za neplatnú 

  49,50 eura 

b)  Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných 
známok  26,50 eura 

c)  Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky  33 eur  

Poznámka 

Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomné-
ho podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo za-
slané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim 
číslom prihlášky ochrannej známky a upravené vo formáte "doc", alebo vo 
formáte "rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením 
obrazových častí vo formáte "tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa 
poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby. 
 

Položka 231 

Obnova zápisu 

a)  individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb  
  132,50 eura 

b)  kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov  alebo služieb  
  265,50 eura 

c)  individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 
podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich me-
siacov od tohto dátumu  265,50 eura 

d)  kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb po-
danej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesia-
cov od tohto dátumu  531 eur 

e)  individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu to-
varov alebo služieb nad tri triedy  16,50 eura 

 

Poznámka 

Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok 
po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez 
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žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osved-
čenia na základe písomnej výzvy. 
 

Položka 232 

Podanie žiadosti o 

a)  medzinárodný zápis ochrannej známky  99,50 eura 

b)  obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky  66 eur 

c)  vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej 
známky  33 eur 

d)  zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa me-
dzinárodnej ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb, 
vzdanie sa ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz me-
dzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy majiteľa, zá-
stupcu  

  16,50 eura 

e)  zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku  16,50 eura 
 

OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE 
VÝROBKOV 

Položka 233 

Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného 
označenia výrobku  66 eur 
 

Položka 234 

Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného 
označenia výrobku  132,50 eura 
 

Poznámka 

Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného 
podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané 
elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim čís-
lom prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia vý-
robku a upravené vo formáte "doc", alebo vo formáte "rtf" s použitými zá-
kladnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte 
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"tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch 
tretín príslušnej sadzby. 
 

Položka 235 

a)  Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku 
alebo zemepisného označenia výrobku  33 eur 

b)  Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu  
  16,50 eura 

c)  Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepis-
ného označenia výrobku do registra Európskej komisie  
 66 eur 

d)  Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku 
alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie  

33 eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 424 



SPRÁVNE POPLATKY 
 

____________________ 
  
1) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o dopl-
není niektorých zákonov. 
  
1a) § 38Občianskeho súdneho poriadku. 
  
1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekúto-
roch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
  
1c) § 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane zna-
ku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o dip-
lomatických stykoch. 
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzu-
lárnych stykoch. 
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách. 
  
3) § 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov. 
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustano-
vuje paušálna suma trov konania o priestupkoch. 
  
4) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
  
5) § 9a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z. 
  
6) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
  
6a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení 
zákona č. 659/2007 Z. z. 
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európ-
skej centrálnej banky (Ú.v. EÚ C 321E, 29.12.2006). 
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú.v. 
EÚ C 321E, 29.12.2006). 
  
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. 
Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
  
8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
  
8a) § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
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8aa) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
8ab) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270/2008 Z. z. 
  
8b) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníc-
kych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
  



UDRŽIAVACIE POPLATKY 

Z Á K O N  č. 495/2008 Z. z. 

o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie 
platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o 
poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedče-
nia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov 

zo 6. novembra 2008 
 

Zmena:  495/2008 Z. z.  
 600/2008 Z. z. 
 506/2009 Z. z. 
 519/2010 Z. z. 

 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

Čl.I 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

Tento zákon upravuje výšku a vyberanie poplatku za udržiavanie plat-
nosti patentu 1) (ďalej len "udržiavací poplatok za patent"), poplatku za udr-
žiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku 1) 
(ďalej len "udržiavací poplatok za európsky patent") a poplatku za udržiava-
nie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na 
ochranu rastlín 2) (ďalej len "udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie").  

 

§ 2 

Poplatník 

(1) Poplatníkom udržiavacieho poplatku za patent je majiteľ patentu 
alebo ním splnomocnená osoba.  

(2) Poplatníkom udržiavacieho poplatku za európsky patent je majiteľ 
európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku (ďalej len "európ-
sky patent") alebo ním splnomocnená osoba.  

(3) Poplatníkom udržiavacieho poplatku za dodatkové osvedčenie je 
majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochra-
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nu rastlín (ďalej len "dodatkové osvedčenie") alebo ním splnomocnená 
osoba.  

(4) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť udržiavací poplatok 
za patent, udržiavací poplatok za európsky patent a udržiavací poplatok za 
dodatkové osvedčenie (ďalej len "udržiavací poplatok") spoločne a neroz-
dielne.  

 

§ 3 

Vyberanie a sadzby udržiavacích poplatkov 

(1) Udržiavacie poplatky vymeriava a vyberá Úrad priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad").  

(2) Sadzby udržiavacích poplatkov sú ustanovené v sadzobníku udr-
žiavacích poplatkov (ďalej len "sadzobník"), ktorý je uvedený v prílohe.  

 

§ 4 

Spôsob platenia udržiavacieho poplatku 

Udržiavací poplatok sa platí  

a)  bezhotovostným prevodom z účtu v banke na príslušný účet úradu 
alebo  

b)  poukazom poštového platobného styku na príslušný účet úradu.  
 

§ 5 

Poplatková povinnosť a splatnosť udržiavacieho poplatku za patent 

(1) Udržiavací poplatok za patent sa platí za jednotlivé roky trvania 
platnosti patentu počítané odo dňa podania patentovej prihlášky.  

(2) Prvý udržiavací poplatok za patent vymeria úrad v rozhodnutí o 
udelení patentu podľa zákona platného v čase vydania tohto rozhodnutia. 
Prvý udržiavací poplatok za patent sa vymeria za roky odo dňa podania pa-
tentovej prihlášky do dňa splatnosti vymeraného udržiavacieho poplatku za 
patent, a to vrátane roku, v ktorom sa poplatok stane splatným. Prvý udr-
žiavací poplatok za patent je splatný do troch mesiacov odo dňa nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu.  
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(3) Udržiavací poplatok za patent za každý nasledujúci rok sa platí 
bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie predchádza-
júci rok platnosti patentu.  

 

§ 6 

Poplatková povinnosť a splatnosť udržiavacieho poplatku za európ-
sky patent 

(1) Udržiavací poplatok za európsky patent sa platí za jednotlivé roky 
trvania platnosti európskeho patentu za podmienok ustanovených medziná-
rodnou zmluvou. 3) Začiatok jednotlivých rokov platnosti európskeho patentu 
sa zhoduje s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky. 4)  

(2) Prvý udržiavací poplatok za európsky patent sa platí bez výzvy 
úradu za rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo udelenie európskeho 
patentu oznámené v Európskom patentovom vestníku 5) (ďalej len "európ-
sky vestník"). Tento poplatok je splatný najneskôr v deň, ktorý je zhodný s 
dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky v roku, v ktorom 
bolo udelenie európskeho patentu oznámené v európskom vestníku, alebo 
do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia o udelení európskeho patentu v eu-
rópskom vestníku podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.  

(3) Udržiavací poplatok za európsky patent za každý nasledujúci rok 
sa platí bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie pred-
chádzajúci rok platnosti európskeho patentu.  

 

§ 7 

Poplatková povinnosť a splatnosť udržiavacieho poplatku za dodat-
kové osvedčenie 

(1) Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie sa platí za každý, aj 
začatý rok trvania platnosti dodatkového osvedčenia. 6)  

(2) Prvý udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie sa platí bez vý-
zvy úradu a je splatný do uplynutia posledného roku platnosti patentu alebo 
európskeho patentu alebo do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia prá-
voplatnosti rozhodnutia o udelení dodatkového osvedčenia podľa toho, kto-
rá z týchto lehôt uplynie neskôr.  

(3) Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za nasledujúci rok 
sa platí bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie pred-
chádzajúci rok platnosti dodatkového osvedčenia.  
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(4) Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie počas predĺženej 
doby 7) sa platí samostatne a je splatný najneskôr v posledný deň trvania 
platnosti dodatkového osvedčenia.  

 
§ 8 

Platenie udržiavacieho poplatku 

(1) Udržiavací poplatok je riadne zaplatený, ak bol zaplatený najskôr 
jeden rok pred dňom jeho splatnosti. Ak bol udržiavací poplatok zaplatený 
skôr ako jeden rok pred dňom jeho splatnosti, úrad ho uzná za riadne za-
platený len na základe písomnej žiadosti poplatníka a pod podmienkou, že 
bol zaplatený vo výške uvedenej v sadzobníku v čase jeho platenia.  

(2) Poplatník je povinný pri každej platbe udržiavacieho poplatku 
uviesť, ktorého patentu, európskeho patentu alebo dodatkového osvedče-
nia sa platba týka. Ak nemožno jednoznačne zistiť účel platby, úrad poplat-
níka vyzve, aby tento účel písomne oznámil v lehote 15 dní odo dňa doru-
čenia výzvy. Ak poplatník tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že k platbe 
nedošlo a úrad sumu, ktorú prijal, vráti.  

(3) Ak nie je udržiavací poplatok zaplatený v plnej výške, vyzve úrad 
poplatníka na jeho doplatenie v lehote 15 dní odo dňa jeho splatnosti alebo 
15 dní odo dňa doručenia výzvy podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie ne-
skôr. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že udržiavací poplatok 
nebol zaplatený. Úrad sumu, ktorú prijal, vráti poplatníkovi do 30 dní odo 
dňa márneho uplynutia lehoty na doplatenie udržiavacieho poplatku; usta-
novenie odseku 4 tým nie je dotknuté.  

(4) Ak nebol udržiavací poplatok zaplatený v lehote podľa odsekov 1 
až 3, môže ho poplatník zaplatiť dodatočne v lehote šesť mesiacov 8) odo 
dňa jeho splatnosti. V tomto prípade je poplatník povinný zároveň so splat-
ným udržiavacím poplatkom zaplatiť príplatok vo výške splatného udržiava-
cieho poplatku. Ak neboli udržiavací poplatok a príplatok zaplatené v plnej 
výške ani v dodatočnej lehote, má sa za to, že udržiavací poplatok nebol 
zaplatený. Úrad sumu, ktorú prijal, vráti poplatníkovi do 30 dní odo dňa 
márneho uplynutia dodatočnej lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku.  

(5) Ak majiteľ patentu, európskeho patentu alebo dodatkového osved-
čenia podal na úrade písomné vyhlásenie, že komukoľvek poskytne právo 
na využívanie vynálezu za primeranú úhradu za podmienok ustanovených v 
osobitnom predpise, 9) udržiavací poplatok sa platí vo výške 50% sadzby 
uvedenej v sadzobníku.  
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§ 9 

Vrátenie udržiavacieho poplatku 

(1) Úrad vráti udržiavací poplatok v plnej výške, ak bol zaplatený bez-
dôvodne.  

(2) Úrad vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný 
(ďalej len "preplatok"). Úrad preplatok nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, 
neprevyšuje 1,65 eura.  

(3) Udržiavací poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 
úrad vráti do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má udržiavací poplatok alebo 
preplatok vrátiť.  

(4) Ak došlo po zaplatení udržiavacieho poplatku k zániku alebo k 
zrušeniu patentu, európskeho patentu alebo dodatkového osvedčenia, úrad 
nevráti udržiavací poplatok za roky udržiavania platnosti patentu, európske-
ho patentu alebo dodatkového osvedčenia. To platí aj pre udržiavací popla-
tok zaplatený predčasne podľa § 8 ods. 1.  

(5) Proti rozhodnutiu o vrátení udržiavacieho poplatku alebo preplatku 
nemožno podať rozklad. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doru-
čenia.  

(6) Nárok na vrátenie udržiavacieho poplatku alebo preplatku zaniká 
uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol udržiavací 
poplatok zaplatený.  

 

§ 10 

Uvedenie do predošlého stavu 

(1) Ak poplatník napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali 
okolnosti, zmeškal zákonnú lehotu na zaplatenie udržiavacieho poplatku, 
môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu (ďalej len "žiadosť") a 
zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre 
ktorú nemohol zaplatiť udržiavací poplatok, najneskôr však do 12 mesiacov 
od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 8 ods. 4.  

(2) Poplatník je zároveň povinný žiadosť v lehote podľa odseku 1 
odôvodniť, najmä uviesť skutočnosti, ktoré bránili zaplateniu udržiavacieho 
poplatku, a uviesť deň zániku prekážky, pre ktorú nemohol udržiavací po-
platok zaplatiť.  
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(3) Ak má úrad pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 
2, vyzve poplatníka, ktorý podal žiadosť, aby svoje tvrdenia preukázal.  

(4) Úrad zamietne žiadosť, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa 
odsekov 1 a 2, alebo ak poplatník, ktorý podal žiadosť, nepreukáže svoje 
tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad 
umožní poplatníkovi, ktorý podal žiadosť, vyjadriť sa k zisteným dôvodom, 
na ktorých základe má byť žiadosť zamietnutá.  

(5) Ak úrad vyhovie žiadosti, právne následky nezaplatenia udržiava-
cieho poplatku v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú.  

(6) Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky v dobrej viere 
odo dňa splatnosti udržiavacieho poplatku do zániku právnych následkov 
nezaplatenia tohto poplatku podľa odseku 5 využívala vynález, ktorý je 
predmetom patentu, za ktorý nebol zaplatený udržiavací poplatok, alebo 
vykonala prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu tohto vynálezu, 
môže naďalej využívať vynález alebo začať využívať vynález v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti, bez povinnosti úhrady za využívanie vynálezu.  

 

§ 11 

Evidencia a kontrola udržiavacích poplatkov 

Úrad je povinný viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úko-
noch a konaniach a o sumách vybraných udržiavacích poplatkov.  

 

§ 12 

Rozpočtové určenie udržiavacích poplatkov 

(1) Príjmy z udržiavacích poplatkov a príplatkov sú príjmom štátneho 
rozpočtu okrem pomernej časti príjmov z udržiavacích poplatkov podľa od-
seku 2. Úrad sústreďuje príjmy z udržiavacích poplatkov a príplatkov 
a realizuje výdavky podľa odseku 2 prostredníctvom samostatného mimo-
rozpočtového účtu. 

(2) Pomernú časť príjmov z udržiavacích poplatkov za európsky pa-
tent odvádza úrad za Slovenskú republiku Európskej patentovej organizácii 
spôsobom, vo výške a v lehotách ustanovených medzinárodnou zmluvou. 
10)  

 (3) Po odvedení pomernej časti príjmov z udržiavacích poplatkov 
podľa odseku 2 prevedie úrad zostatok prostriedkov zo samostatného mi-
morozpočtového účtu na príjmový rozpočtový účet úradu. 
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§ 13 

Spoločné ustanovenie 

Na počítanie lehôt, doručovanie, rozhodnutie a opravné prostriedky vo 
veciach udržiavacích poplatkov s výnimkou ustanovenia § 9 ods. 5 sa vzťa-
huje všeobecný predpis o správnom konaní. 11)  

 

§ 14 

Prechodné ustanovenia 

(1) Ak bol prvý správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu ur-
čený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, postupuje sa podľa 
doterajších predpisov, a to aj vtedy, ak je poplatok splatný až po dni nado-
budnutia účinnosti tohto zákona.  

(2) Ak bol správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európ-
skeho patentu a dodatkového osvedčenia splatný a zaplatený podľa dote-
rajších predpisov pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, pokladá 
sa za riadne zaplatený podľa tohto zákona pre celé obdobie, pre ktoré bol 
zaplatený.  

(3) Ak bol správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európ-
skeho patentu a dodatkového osvedčenia, ktorý je splatný po dni nadobud-
nutia účinnosti tohto zákona, zaplatený vopred, pokladá sa tento správny 
poplatok za udržiavací poplatok podľa tohto zákona.  

(4) Ak nebol správny poplatok za udržiavanie platnosti patentu, eu-
rópskeho patentu a dodatkového osvedčenia, ktorý bol splatný pred dňom 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zaplatený v ustanovenej výške, je 
poplatník povinný doplatiť správny poplatok podľa doterajších predpisov; pri 
výzve úradu na doplatenie správneho poplatku sa postupuje podľa tohto 
zákona.  

(5) Ak lehota na zaplatenie správneho poplatku za udržiavanie plat-
nosti patentu, európskeho patentu a dodatkového osvedčenia podľa dote-
rajších predpisov márne uplynula pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona a tento správny poplatok bol zaplatený podľa doterajších predpisov 
v ďalšej lehote šiestich mesiacov, považuje sa tento správny poplatok za 
udržiavací poplatok podľa tohto zákona.  
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Čl. II 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správ-
nych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. 
z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. 
z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. 
z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 
Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 
237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona 
č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zá-
kona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., 
zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. 
z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. 
z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 
Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 
572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona 
č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zá-
kona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zá-
kona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., 
zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. 
z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 
Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 
558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona 
č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona 
č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., záko-
na č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., 
zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. 
z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. 
z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 
Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 
343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona 
č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zá-
kona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., 
zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. 
z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 
Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 
264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona 
č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení takto:  

1. V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva 
sa položka 218 vrátane poznámok vypúšťa.  
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2. V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva 
sa v poznámke k položke 222 slová "a) a b)" nahrádzajú slovami "a) až c)".  

 

Čl.III 

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osved-
čeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v zne-
ní zákona č. 402/2002 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 517/2007 
Z. z. sa mení takto:  

1. V § 31 ods. 1 písmeno b) znie:  

"b) márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie poplatku za udržia-
vanie platnosti patentu (ďalej len "udržiavací poplatok") podľa osobitného 
predpisu, 13a)".  

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:  

"13a) Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti pa-
tentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami 
pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového 
ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.".  

Doterajší odkaz vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13a sa ozna-
čuje ako odkaz 13aa.  

2. V § 44 ods. 5 sa slová "(§ 79 ods. 9)" nahrádzajú slovami "podľa 
osobitného predpisu 13a)".  

3. V § 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová: "a v prípade zmeškania lehoty na 
zaplatenie udržiavacieho poplatku podľa § 79 ods. 9 najneskôr do 12 me-
siacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa medzinárodného 
dohovoru 15a)".  

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a sa vypúšťa.  

4. § 67 vrátane nadpisu znie:  

"§ 67 

Poplatky 

Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskej republike je 
jeho majiteľ povinný platiť každoročne udržiavací poplatok podľa osobitného 
predpisu. 13a)".  
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5. V § 79 odsek 9 znie:  

"(9) Za úkony podľa tohto zákona a za úkony podľa osobitného pred-
pisu 22a) sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu. 28)".  

6. V § 82 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.  
 

Čl.IV 

Zrušený od 1. 1. 2010 
 

Čl.V 

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. 
a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení takto:  

V § 39 sa slová "2 500 Sk" nahrádzajú slovami "82,50 eura".  
 

Čl.VI 

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa mení takto:  

V § 46 sa slová "2 500 Sk" nahrádzajú slovami " 82,50 eura".  
 

Čl.VII 

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:  

Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:  
 

§ 15a 

Prestavenie určeného meradla zobrazujúceho cenu v súvislosti s prí-
pravou na zavedenie a so zavedením meny euro 

(1) Servisný zásah vykonaný registrovanou osobou (§ 27) do 31. mar-
ca 2009 spočívajúci v prestavení určeného meradla zobrazujúceho cenu v 
súvislosti s prípravou na zavedenie a so zavedením meny euro, 6b) pri kto-
rom bola porušená zabezpečovacia značka alebo overovacia značka a do-
šlo len k zmene zobrazenia ceny zo slovenských korún na eurá, nemá za 
následok zánik platnosti overenia, ak  
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a)  nebola vykonaná podstatná úprava 6c) na určenom meradle a nedo-
šlo k zmene jeho metrologických vlastností,  

b)  registrovaná osoba (§ 27) zabezpečila určené meradlo svojimi zabez-
pečovacími značkami a servisný zásah oznámila v lehote piatich pra-
covných dní ústavu,  

c)  do 120 dní od servisného zásahu ústav vykonal skrátenú skúšku ur-
čeného meradla podľa § 15b, a  

d)  meradlo pri skrátenej skúške vyhovelo a bolo označené zabezpečo-
vacou značkou alebo overovacou značkou ústavu.  

(2)Meradlo možno používať ako určené meradlo v čase od vykonania 
servisného zásahu podľa odseku 1 až do vykonania skrátenej skúšky podľa 
§ 15b, ak nezanikla platnosť jeho overenia podľa § 15 ods. 6.  

 

§ 15b 

Skrátená skúška určeného meradla zobrazujúceho cenu v súvislosti s 
prípravou na zavedenie a so zavedením meny euro 

(1) Skrátenou skúškou sa rozumie skúška pozostávajúca pri  

a)  taxametroch zo skúšky správnosti jednej sadzby pre vzdialenosť a 
čas, kontroly hodnôt pre ostatné sadzby a kontroly funkcie prepínacej 
rýchlosti taxametra,  

b)  výdajných stojanoch zo skúšky správnosti v rozsahu kontrolného od-
beru 10 l pre každé výdajné miesto čerpacej stanice,  

c)  váhach zo skúšky správnosti indikácie váh vykonanej v jednom bode 
meracieho rozsahu blízkom 0,5 Max.  

(2) Pri každej skrátenej skúške sa kontroluje správnosť výpočtu ko-
nečnej ceny a počet desatinných miest zobrazovanej jednotkovej ceny a 
konečnej ceny.  

(3) Skrátenú skúšku vykoná ústav odplatne na základe objednávky 
používateľa určeného meradla.".  

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:  

"6b) Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej re-
publike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.  
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6c) § 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. 
z.".  

 

Čl.VIII 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009, okrem čl. VII, ktorý 
nadobúda účinnosť 1. januára 2009.  

Zákon č. 600/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009 okrem 
čl. II, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.  

 
Zákon č. 506/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010. 
 
Zákon č. 519/2010 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011. 
 

 

Ivan Gašparovič v.r. 

Pavol Paška v.r. 

Robert Fico v.r. 
 

PRÍL. 

Sadzobník udržiavacích poplatkov 

Položka 1  

Udržiavací poplatok za patent, udržiavací poplatok za európsky patent za  

a)  3. rok   66 eur  

b)  4. rok  82,50 eura  

c)  5. rok  99,50 eura  

d)  6. rok  116 eur  

e)  7. rok  132,50 eura  

f)  8. rok  149 eur  

g)  9. rok  165,50 eura  

h)  10. rok  199 eur  

i)  11. rok  232 eur  
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j)  12. rok  265,50 eura  

k)  13. rok  298,50 eura  

l)  14. rok  331,50 eura  

m)  15. rok   365 eur  

n)  16. rok  398 eur  

o)  17. rok  464,50 eura  

p)  18. rok  531 eur  

q)  19. rok  597 eur  

r)  20. rok  663,50 eura  

 

Položka 2  

Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie za  

a)  1. rok  995,50 eura  

b)  2. rok  1 327,50 eura  

c)  3. rok  1 659,50 eura  

d)  4. rok  1 991,50 eura  

e)  5. rok  2 323,50 eura  

Položka 3  

Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie počas predĺženej doby 6) 
829,50 eura  
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____________________  

1) Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpi-
sov.  

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo dňa 6. mája 2009 
o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 152, 
16. 6. 2009). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 zo dňa 23. 7. 
1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia pre výrobky na ochranu rastlín 
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/zv. 19) v platnom znení. 

3) Čl. 141 ods. 1 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový do-
hovor) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. 
z.).  

4) Čl. 80 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor).  

5) Čl. 97 ods. 3 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový do-
hovor).  

6) Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009. Čl. 13 
ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96.  

7) Čl. 13 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009. 

8) Čl. 5bis ods. 1 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláš-
ka ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu prie-
myselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, 
vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v 
Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra za-
hraničných vecí č. 81/1985 Zb.).  

9) § 25 zákona č. 435/2001 Z. z.  

10) Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor).  

11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. 
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Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov  

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov (výňatok - § 1 až 17, § 78b až 78h, § 244 až 250zg)  

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s au-
torským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpi-
sov (výňatok - § 1 až 20, § 44 až 55, § 261 až 408 a, § 476 až 488, § 508 až 
515)  

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR v znení ne-
skorších predpisov  

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
(výňatok - § 281 až 283)  
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