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1. Ak nie sú označenia 
mohlo viesť k pravdepodobnosti zámeny?

Spoločný postup definuje iba to
v odtieňoch sivej zhodná s tým
pravdepodobnosť ich zámeny môže existovať
 

2. Odlišuje sa Spoločný postup od predchádzajúc

Na základe analýzy zmien medzi predchádzajúcim postupom a S
úradoch implementujúcich Spoločný postup
LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK
 
Právo prednosti 
V 13 úradoch dochádza k zmen

• Predchádzajúci postup je 
• Predchádzajúci postup je prísnejší ako 

LV, OHIM, SK, TR) 
• Žiadne zmeny v porovnaní s predchádzajúcim postupom:

MT, PL,RO, SI, UK). 
 
Zhodnosť, relatívne dôvody 
V 5 úradoch dochádza k zmen
z hľadiska relatívnych dôvodov

• Predchádzajúci postup je 
• Predchádzajúci postup je prísnejší ako 
• V 17 úradoch nepriniesol nový 

s predchádzajúcim postupom:
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, 

 
Používanie 
V žiadnom úrade nedochádza k zmen
 

3. Poskytnú známkové úrady informácie o 
postupu na ich predchádzajúci postup

Áno, ak to príslušné známkové 
o dosahu Spoločného postupu na 
používateľov na národnej úrovni.

označenia zhodné, môžu byť napriek tomu podobné, čo by 
pravdepodobnosti zámeny? 

iba to, kedy je čiernobiela ochranná známka alebo 
tým istým označením vo farbe. Ak sú označenia podobné, potom 

pravdepodobnosť ich zámeny môže existovať.  

poločný postup od predchádzajúceho postupu

dzi predchádzajúcim postupom a Spoločným postupom n
poločný postup: AT, BG, BOIP CY, CZ, DE, EE, ES, GR,HU, IE, 

MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK, vyplynuli nasledovné závery

V 13 úradoch dochádza k zmene postupu v súvislosti s uplatňovaním práva prednosti.
Predchádzajúci postup je miernejší ako Spoločný postup: 3 (CY, IE, PT) 
Predchádzajúci postup je prísnejší ako Spoločný postup: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, 

Žiadne zmeny v porovnaní s predchádzajúcim postupom: 9 úradov (AT, BOIP, CZ, DE, 

 zamietnutia 
úradoch dochádza k zmene postupu v súvislosti s posudzovaním zhodnosti

relatívnych dôvodov zamietnutia. 
Predchádzajúci postup je miernejší ako Spoločný postup: 2 (CY, GR) 
Predchádzajúci postup je prísnejší ako Spoločný postup: 3 (BG, EE, LT)
V 17 úradoch nepriniesol nový Spoločný postup žiadne zmeny v porovnaní 

predchádzajúcim postupom: 
(AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

V žiadnom úrade nedochádza k zmene existujúceho postupu v súvislosti s používaním

Poskytnú známkové úrady informácie o dôsledkoch prijatia Spoločného 
postupu na ich predchádzajúci postup? 

známkové úrady uznajú za vhodné, môžu poskytnúť detailné informácie 
poločného postupu na ich predchádzajúci postup a o jeho 

úrovni. V Spoločnom oznámení o spoločnom postupe v
 
 

podobné, čo by 

známka alebo ochranná známka   
Ak sú označenia podobné, potom 

u? 

poločným postupom na týchto 
AT, BG, BOIP CY, CZ, DE, EE, ES, GR,HU, IE, 

i nasledovné závery:  

práva prednosti. 
3 (CY, IE, PT)  
10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, 

9 úradov (AT, BOIP, CZ, DE, 

zhodnosti označení 

 

3 (BG, EE, LT)  
poločný postup žiadne zmeny v porovnaní 

PT, RO, SI, SK, TR, UK) 

používaním. 

prijatia Spoločného 

úrady uznajú za vhodné, môžu poskytnúť detailné informácie     
jeho dôsledkoch pre 

spoločnom postupe v súvislosti 
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s rozsahom ochrany čiernobielych ochranných známok 
o úradoch implementujúcich 
a o nezúčastnených úradoch.  
 

4. Sú závery týkajúce sa práva 
rovnaké? 

Áno, v oboch kontextoch je
čiernobielom vyhotovení a/alebo v odtieňoch sivej 
 

5. V Spoločnom postupe sa na str. 
čiernobielom vyhotovení, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, môže a 
nemusí byť nárokovaná pre farbu. Prihláška ochrannej známky môže 
obsahovať nasledovné možnosti:

– nie je nárokovaná žiadna farba;

– nárokujú sa špecifické farby (iné ako 

– nárokovaná farba je výslovne uvedená len ako čierna a biela farba;

– nárokovaná farba je výslovne uvedená ako čierna, biela a sivá 
(známka je v odtieňoch sivej); 

– pri nárokovaní farby je uvedené, že ochranná známka má 
všetky farby.“ 

Je uvedené zhrnutím všetký
štátoch (čo znamená, že 
v každom štáte)? 

Alebo to znamená, že musíme 
možnosti? 

V Spoločnom postupe nie je
jednotlivých úradoch. Odkaz na nárokovanú farbu slúži na spresnenie
môže byť ochranná známka 
ochrannou známkou. Je to mimoriadne dôležité v prípade medzinárodných ochranných známok, 
a to je dôvod, prečo sa dokument zaoberá otázkami nárokovania farby

 

 

 

 

 

 

rozsahom ochrany čiernobielych ochranných známok sú uvedené užitočné informácie 
implementujúcich spoločný postup, úradoch, ktoré ho 

týkajúce sa práva prednosti a relatívnych dôvod

je použitá rovnaká definícia zhodnosti ochrannej známky v 
a/alebo v odtieňoch sivej s neskorším označením vo farbe.

V Spoločnom postupe sa na str. 9 uvádza: „Ochranná známka
čiernobielom vyhotovení, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, môže a 
nemusí byť nárokovaná pre farbu. Prihláška ochrannej známky môže 
obsahovať nasledovné možnosti: 

nie je nárokovaná žiadna farba; 

nárokujú sa špecifické farby (iné ako čierna a biela a odtiene sivej);

nárokovaná farba je výslovne uvedená len ako čierna a biela farba;

nárokovaná farba je výslovne uvedená ako čierna, biela a sivá 
(známka je v odtieňoch sivej);  

pri nárokovaní farby je uvedené, že ochranná známka má 

zhrnutím všetkých možností, ktoré môžu nastať
, že nie všetky uvedené možnosti musia existovať 

musíme prihlasovateľom ponúknuť všetky 

V Spoločnom postupe nie je definované, aké druhy nárokovania farby
Odkaz na nárokovanú farbu slúži na spresnenie v tom smere
známka zapísaná v čiernobielom vyhotovení v skutočnosti 

Je to mimoriadne dôležité v prípade medzinárodných ochranných známok, 
to je dôvod, prečo sa dokument zaoberá otázkami nárokovania farby.  

 
 

užitočné informácie               
spoločný postup, úradoch, ktoré ho neimplementujú 

dôvodov zamietnutia 

definícia zhodnosti ochrannej známky v 
vo farbe. 

Ochranná známka zapísaná v 
čiernobielom vyhotovení, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, môže a 
nemusí byť nárokovaná pre farbu. Prihláška ochrannej známky môže 

čierna a biela a odtiene sivej); 

nárokovaná farba je výslovne uvedená len ako čierna a biela farba; 

nárokovaná farba je výslovne uvedená ako čierna, biela a sivá 

pri nárokovaní farby je uvedené, že ochranná známka má zahŕňať 

nastať v členských 
musia existovať         

ateľom ponúknuť všetky uvedené 

nárokovania farby sú prijateľné v 
tom smere, že niekedy 
skutočnosti farebnou 

Je to mimoriadne dôležité v prípade medzinárodných ochranných známok, 
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