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Alicante 10. júna 2020 
 

Výzva na vyjadrenie záujmu o poskytovanie dobrovoľných 
služieb v oblasti duševného vlastníctva malým a stredným 

podnikom (1) 
 

1. Kontext 
 
V kontexte súčasnej krízy COVID-19 sa inštitúcie a orgány EÚ zameriavajú na 
podporu    a naštartovanie     hospodárstva     v súlade     s európskymi     prioritami  
a zabezpečenie solidarity EÚ s MSP. Malé a stredné podniky predstavujú 99 % 
všetkých podnikov v EÚ. 

 
Úrad   EUIPO   pripravuje   zoznam   právnych   firiem,   právnikov,   advokátov 
a odborníkov v oblasti duševného vlastníctva, ktorí sú ochotní poskytovať 
bezplatné dobrovoľné služby v oblasti práv duševného vlastníctva pre MSP      
v členských štátoch Európskej únie (EÚ) (2). 

 
Na účely tejto výzvy dobrovoľné služby pozostávajú z ktorejkoľvek z činností 
uvedených v odseku 4. 

 
Definícia MSP, ktorá sa používa v kontexte tejto výzvy, je stanovená v Príručke 
 pre používateľov k definícii MSP na základe odporúčania Komisie 2003/361/ES 

 

Dôležitá poznámka: v tejto výzve  sú  v zásade zahrnuté  všetky  dobrovoľné  služby 
v oblasti duševného vlastníctva. Nesmú sa zamieňať so službou efektívneho riešenia 
sporov (EDR), ktoré ponúka úrad EUIPO (3). 

 

(1) Cieľom tejto výzvy na vyjadrenie záujmu nie je vytvoriť zoznam predajcov alebo predbežne vybraných uchádzačov 
podľa oddielu 13 prílohy I k nariadeniu (EÚ, Euratom) 2018/1046. Odborníci zaradení do zoznamu si vytvoria pracovné 
vzťahy priamo s MSP, ktoré budú môcť využívať ich dobrovoľné služby zdarma. Táto výzva podlieha rovnakým 
zásadám,  aké  sú  stanovené  v uvedenom   nariadení,   t. j. zásade   transparentnosti,   rovnakého  zaobchádzania 
a proporcionality. 
(2) Účasť na tejto výzve je otvorená za rovnakých podmienok všetkým fyzickým a právnickým osobám, na ktoré sa 
vzťahuje rozsah  pôsobnosti Zmlúv. Patria sem všetky právne subjekty  registrované  v EÚ a všetky fyzické osoby     
s miestom podnikania alebo zamestnania v EÚ. 
Uchádzači z Islandu, Nórska a Lichtenštajnska majú na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) 
plnú účasť na jednotnom trhu, a preto majú k tejto výzve rovnaký prístup. 
Informácia pre britských uchádzačov: od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. V súlade 
s článkami 126 a 127 ods. 1 Dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa však právo EÚ naďalej 
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí 
31. decembra 2020. Tento režim sa preto vzťahuje aj na MSP a zástupcov usadených v Spojenom kráľovstve počas 
tohto prechodného obdobia. 
(3) Dobrovoľné služby v oblasti duševného vlastníctva sa nemajú zamieňať so službou efektívneho riešenia sporov 
(EDR). 
Úrad EUIPO ponúka v súvislosti s krízou COVID-19 osobitnú službu, ktorá nemá právny charakter a je určená malým 
a stredným podnikom, aby dokázali prijať informované rozhodnutie o tom, ktoré mechanizmy riešenia sporov sa majú 
použiť pri riešení sporov pred úradom EUIPO. 
Táto osobitná služba bez právneho charakteru sa nazýva EDR a MSP môže o ňu požiadať v týchto konaniach pred 
úradom EUIPO: námietkové konanie (v prípade nezastúpených MSP po skončení tzv. lehoty na rozmyslenie), konanie 
o zrušení, konanie o vyhlásení neplatnosti, odvolacie konanie. Na službu EDR sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti tejto 
iniciatívy dobrovoľných služieb v oblasti DV. 
Úlohou služby EDR je informovať MSP o mechanizmoch urovnávania sporov, ktoré sú k dispozícii buď na úrade EUIPO 
alebo na inom mieste: mediácia, zmierenie, asistované rokovanie, včasné neutrálne hodnotenie a (nezáväzné) 
expertné rozhodnutie. 
Ak máte otázky k službe EDR, napíšte na adresu BoA-ADRS@euipo.europa.eu 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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2. Účel tejto výzvy na vyjadrenie záujmu 
 
Vytvoriť skupinu odborníkov (poskytovateľov dobrovoľných služieb v oblasti DV), ktorí 
majú záujem poskytovať dobrovoľné služby uvedené v odseku 4 pre MSP so sídlom 
v niektorom členskom štáte EÚ (4) v záležitostiach týkajúcich sa DV. 

 
Aby mohli byť uchádzači zaradení do zoznamu, musia spĺňať požiadavky týkajúce sa 
výberového kritéria (pozri odsek 3) a vyplniť tlačivo pre uchádzačov. 

 
Zoznam odborníkov bude zverejnený na webovom sídle úradu EUIPO. Predpokladom 
na zaradenie do zoznamu je súhlas uchádzača so zverejnením zoznamu a 
začiarknutie príslušnej možnosti v tlačive. Ak uchádzači neudelia súhlas so 
zverejnením na zozname, úrad EUIPO si ponechá ich mená interne, aby ich mohol 
použiť v procese párovania. 

 

3. Požiadavky týkajúce sa výberového kritéria na vstup do skupiny 
poskytovateľov dobrovoľných služieb 

 
Uchádzači  musia  vyplniť  a predložiť  čestné  vyhlásenie  v elektronickej   podobe   
a potvrdiť tak, že spĺňajú tieto požiadavky: 

 
• ich miesto podnikania alebo zamestnania je v členskom štáte EÚ (5) a 

• sú oprávnené zastupovať fyzické alebo právnické osoby v záležitostiach DV 
pred úradom EUIPO, Európskym patentovým úradom, Úradom Beneluxu pre 
duševné vlastníctvo alebo pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva 
členského štátu EÚ (6). 

 
Úrad EUIPO si vyhradzuje právo skontrolovať platnosť vyhlásení tým spôsobom, že 
kedykoľvek môže požiadať o doklad o splnení uvedených požiadaviek. 

 
Ak uchádzač nevyplní formulár alebo nesplní niektorú z uvedených požiadaviek, 
nebude zaradený do zoznamu. 

 
Zástupcovia zapísaní v zoznamoch podľa článku 120 ods. 1 písm. b) nariadenia 
o OZEÚ alebo článku 78 ods. 4 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva sa považujú za 
zástupcov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky, a preto sa od nich nevyžaduje, aby 
predložili čestné vyhlásenie. 

 
 

 
Jedným z možných výsledkov služby EDR je, že sa podniku odporučí vrátiť sa k dobrovoľnej službe v oblasti DV alebo 
požiadať o právne poradenstvo. 
Dobrovoľné  služby  v oblasti   DV  však   môžu  zahŕňať  profesionálne  zastupovanie  MSP   v rámci  ktoréhokoľvek 
z uvedených mechanizmov urovnávania sporov a takisto môžu zahŕňať poradenstvo o možných mechanizmoch 
urovnávania sporov v období, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov (v námietkovom 
konaní) a v prípade, že strany sú zastupované. 
(4) Právnické osoby majú byť registrované v členskom štáte EÚ/EHP. 
(5) Právnické osoby by mali byť registrované a fyzické osoby by mali mať svoje miesto podnikania alebo zamestnania 
v členskom štáte EÚ/EHP. 
(6) Vzťahuje sa rovnako na každý členský štát EÚ/EHP. 

http://euipo.europa.eu/
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4. Druh a objem služieb 
 

Každý uchádzač má uviesť druh podpory v oblasti DV, ktorú môže a je ochotný 
ponúknuť malým a stredným podnikom v rámci režimu dobrovoľných služieb podľa 
platných právnych predpisov príslušného štátu: 

• pomoc pri pochopení, ktoré práva DV sú pre klienta najlepšie, 

• pomoc s prípravou žiadosti o práva DV, 

• zastupovanie v súdnom konaní (vnútroštátny a/alebo európsky súd), 

• príprava obchodnej/právnej dokumentácie v oblasti DV (t. j. dohody, ako 
sú licencie, prevody práv DV atď.), 

• stratégia speňažovania práv DV, 

• podnikový audit výkonnosti v oblasti DV, 

• colné záležitosti v oblasti DV a iné opatrenia na presadzovanie práv DV, 

• pomoc v konaní pred úradom DV (7), 

• pomoc MSP, ktorého práva DV používajú tretie strany bez povolenia, 

• pomoc MSP, ktorý je obvinený z používania práv DV bez povolenia, 

• iné záležitosti týkajúce sa DV. 
 
Uchádzači takisto spresnia špecifikácie a podmienky poskytovania takejto služby. 

 

5. Ako podať žiadosť 
 
1) Uchádzači majú vyplniť tlačivá, vyjadriť súhlas s podmienkami služby a tlačivá 

odoslať. 
 

2) Úrad EUIPO po prijatí žiadosti skontroluje požiadavky týkajúce sa výberového 
kritéria – môže požiadať o príslušné podporné dokumenty. 

 

Ak požiadavky týkajúce sa výberového kritéria nie sú splnené, uchádzač bude 
vyradený. 

 

3) Uchádzač bude zaradený do zoznamu na základe preferencií uvedených vo 
formulári. 

 

Ak bol odborník v oblasti DV na zoznam zaradený omylom alebo ak poskytol 
nepresné informácie, úrad EUIPO si vyhradzuje právo odstrániť jeho meno zo 
zoznamu. 

 

Úrad EUIPO plánuje zverejniť zoznam poskytovateľov dobrovoľných služieb do júla 
2020. Uchádzači sú preto vyzvaní, aby svoj záujem vyjadrili čo najskôr. 

 

Ide o prebiehajúci proces a pre uchádzačov zostane naďalej otvorený na neurčitý čas. 
Hneď ako sa stanoví lehota platnosti tejto výzvy, bude oznámená v súlade s predpismi. 

 
Úrad EUIPO bude tento zoznam naďalej aktualizovať a zaraďovať naň nových 
poskytovateľov dobrovoľných služieb. 

 
(7) Pozri „Dôležitú poznámku“ uvedenú v odseku 1. 

http://euipo.europa.eu/
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Poskytovatelia dobrovoľných služieb, ktorí sú zaradení na zoznam, budú mať vždy 
právo požiadať o upravenie alebo odstránenie svojho mena zo zoznamu. 

 

Úrad EUIPO bude pravidelne kontrolovať prichádzajúce žiadosti o poskytovanie 
dobrovoľných služieb v oblasti DV prijaté od MSP a párovať podniky so zoznamom 
vhodných poskytovateľov dobrovoľných služieb v oblasti DV na základe informácií 
poskytnutých vo formulároch. MSP sa následne môže rozhodnúť, koho si 
vybrať/kontaktovať. 

 
Po využití dobrovoľnej služby úrad EUIPO požiada MSP a aj poskytovateľa, aby 
vyplnili dotazník. Úrad EUIPO si vyhradzuje právo kedykoľvek kontaktovať ktorýkoľvek 
MSP alebo ktoréhokoľvek poskytovateľa dobrovoľnej služby a požiadať o spätnú 
väzbu k spokojnosti so službou. 

 
 

6. Komunikácia s úradom EUIPO 
 
Všetky žiadosti o dodatočné informácie musia byť predložené písomne a zaslané na 
túto e-mailovú adresu: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Všetky aktualizácie tejto výzvy sa zverejňujú výlučne na webovom sídle úradu EUIPO. 
Sledovanie aktualizácii je zodpovednosťou uchádzača. 

 
 

7. Osobné údaje 
 

Osobné údaje získané na účely tohto postupu budú spracované v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane 
fyzických  osôb  pri  spracúvaní   osobných  údajov  inštitúciami,  orgánmi,   úradmi   
a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Úrad preto bude spracúvať 
osobné údaje tak, ako sa uvádza vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je 
zverejnené na webovom sídle úradu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/data- 
protection) a na konci formulárov. V prípade otázok k spracovaniu osobných údajov 
sa obráťte na prevádzkovateľa, riaditeľa odboru pre zákazníkov na tejto e-mailovej 
adrese: DPOexternalusers@euipo.europa.eu.   
 
Zodpovednú osobu úradu EUIPO môžete kontaktovať aj cez e-mailovú adresu: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

Ak konflikt nevyrieši prevádzkovateľ ani zodpovedná osoba, sťažnosti sa môžu 
adresovať európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov: 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
https://euipo.europa.eu/ohimportal/data-protection
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu

