ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV
Legislatíva - patenty
➢ Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
➢ Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (patentový zákon), v znení neskorších predpisov.
Legislatíva - ochranné známky
➢ Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
➢ Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.
Legislatíva – dizajny
➢ Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov
➢ Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
444/2002 Z. z. o dizajnoch, v znení vyhlášky č. 333/2018 Z. z.

Legislatíva - úžitkové vzory
➢ Zákon č. 517/2007 Z. z., o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
➢ Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007
Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení n e s k o r š í c h
predpisov.

Legislatíva - označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
➢ 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

Legislatíva - dodatkové ochranné osvedčenia
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom
ochrannom osvedčení pre liečivá
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového
ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín v platnom znení
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na
pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES,
smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004

Legislatíva - topografie polovodičových výrobkov
➢ Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z.
z.

Ostatné právne predpisy z priemyselno-právnej oblasti
➢ 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 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 znení neskorších predpisov
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny
patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov náhrady za stratu času
Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v
znení zákona č. 125/2016 Z. z.
Vyhláška č. 105/1983 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat
a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov
Zákon č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín

Mnohostranné medzinárodné dohody spravované Svetovou organizáciou duševného vlastníctva
(WIPO)
➢ Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (Vyhláška č. 64/1975 Zb., v znení vyhl. č.
81/1985 Zb.)
➢ Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov)
➢ Vykonávací predpis o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/1998 Z. z. v znení
oznámenia č. 502/2011 Z. z., oznámenia č. 414/2014 Z. z., oznámenia č. 142/2016 Z. z., oznámenia
č. 75/2017 Z. z., oznámenia č. 107/2017 Z. z. a oznámenia č. 118/2017 Z. z. a oznámenia č.13/2020
Z. z.)
➢ Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok (Vyhláška č.
118/1979 Zb., v znení vyhl. č. 77/1985 Zb.)
➢ Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva
(Vyhláška č. 69/1975 Zb., v znení vyhl. č. 80/1985 Zb.)
➢ Zmluva o patentovej spolupráci a Vykonávací predpis k Zmluve o patentovej spolupráci
➢ Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení (Vyhláška č. 110/1978 Zb., v znení vyhl.
č. 86/1985 Zb.)
➢ Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely
patentového konania a Vykonávacieho predpisu k nej
(Vyhláška č. 212/1989 Zb., v znení vyhl. č. 85/2003 Z. z.)
➢ Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu (Vyhláška č. 67/1975
Zb., v znení vyhl. č. 79/1985 Zb.)
➢ Spoločný vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom
zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody (Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2021 Z. z.)
➢ Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru (Vyhláška č.
68/1975 Zb.)
➢ Locarnská dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov (Vyhláška
č. 28/1981 Zb. v znení vyhl. č. 85/1985 Zb.)
➢ Dohovor o patentovom práve, Vykonávací predpis k Dohovoru o patentovom práve a Vyhlásenia
dohodnuté diplomatickou konferenciou a prijaté diplomatickou konferenciou 1. júna 2000
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 99/2005 Z. z. v znení oznámenia
č. 639/2005 Z. z.)
➢ Singapurský dohovor o práve ochrannej známky

(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2010 Z. z. v znení oznámenia
č. 340/2011 Z. z.)

Mnohostranné medzinárodné dohody spravované Svetovou obchodnou organizáciou (WTO)
➢ Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS) (Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.)

Európsky patentový dohovor (EPO)
➢ Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) vrátane Protokolu o
výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho
patentového systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej právomoci a
o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu
o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o
doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu v Haagu
(Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000 (Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. z.)
➢ Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 590/2007 Z. z.)

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov:
oznámenie MZV SR č. 111/2008 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 125/2009 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 354/2009 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 355/2009 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 65/2010 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 66/2010 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 475/2010 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 476/2010 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 477/2010 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 63/2013 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 70/2014 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 71/2014 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 72/2014 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 148/2014 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 408/2014 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 165/2016 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 175/2016 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 238/2016 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 5/2017 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 201/2017 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 208/2017 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 254/2018 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 195/2019 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 252/2020 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 60/2020 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 112/2021 Z. z.
Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 575/2007 Z. z.)
Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

oznámenie MZV SR č. 128/2008 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 163/2009 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 63/2010 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 64/2010 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 477/2010 Z. z.
oznámenie MZV SR č. 117/2012 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 69/2014 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 72/2014 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 239/2016 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 256/2018 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 252/2020 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 12/2020 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 59/2020 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 58/2020 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 251/2020 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 239/2016 Z. z.
oznámenie MZV a EZ SR č. 256/2018 Z. z.
Oznámenie č. 128/2008 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2008
Oznámenie č. 163/2009 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2009
Oznámenie č. 63/2010 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2010
Oznámenie č. 64/2010 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2010
Oznámenie č. 477/2010 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2012
Oznámenie č. 117/2012 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2012
Oznámenie č. 69/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2014
Oznámenie č. 72/2014 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2014
Oznámenie č. 239/2016 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2016
Oznámenie č. 256/2018 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2018
Oznámenie č. 12/2020 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2019
Oznámenie č. 58/2020 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2020
Oznámenie č. 59/2020 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2020
Oznámenie č. 251/2020 Z. z. platné pre SR od 1. júna 2020
Oznámenie č. 252/2020 Z. z. platné pre SR od 1. júla 2020
Oznámenie č. 110/2022 Z. z. platné pre SR od 1. apríla 2022
Iné
➢ Dohoda o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa obrany, na ktoré bola podaná
žiadosť o udelenie patentu
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 599/2004 Z. z.)
PRÁVNE PREDPISY EÚ
Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa
vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany
➢ Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená
spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim
prekladov
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového
ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín v platnom znení
➢ Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane
biotechnologických vynálezov
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o udeľovaní nútených
licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s
problémami v oblasti verejného zdravia

➢

➢

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na
pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES,
smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (konsolidované znenie)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom
ochrannom osvedčení pre liečivá (konsolidované znenie)

Ochranné známky
➢ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii
právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke
Európskej únie
➢ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa
zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430
➢ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/626 z 5. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné
pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ)
2017/1431

Dizajny
➢ Smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov
➢ Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva
➢ Nariadenie Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES)
č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva
➢ Nariadenie Komisie (ES) č. 2246/2002 zo 16. decembra 2002 o poplatkoch splatných Úradu pre
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) v súvislosti so zápisom dizajnov
spoločenstva
➢ ROZHODNUTIE RADY z 18. decembra 2006, ktorým sa schvaľuje pristúpenie Európskeho
spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise dizajnov, prijatému 2.
júla 1999 v Ženeve (2006/954/ES)
➢ Informácia o dátume nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1891/2006 a nariadenia
Komisie (ES) č. 876/2007 A (ES) č. 877/2007

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
(poľnohospodárske výrobky a potraviny)
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch
kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
➢ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre
poľnohospodárske výrobky a potraviny
➢ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre
chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ
ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné
prechodné pravidlá
(liehoviny)
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise,
prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných
potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov
poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008

➢

➢

➢

➢

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
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 716/2013 z 25. júla 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise,
prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1235 z 12. mája 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 dopĺňa o pravidlá týkajúce sa žiadostí o zápis zemepisných
označení liehovín do registra, zmien špecifikácií výrobku, zrušenia zápisu do registra a registra
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1236 z 12. mája 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o žiadosti o
zápis zemepisných označení liehovín do registra, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov,
zrušenie zápisu do registra, používanie symbolu a kontrolu

(víno)
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú
nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
➢ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu,
zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové
konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a
obchodnú úpravu
➢ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o
ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a
vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie
ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení,
opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych
výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91

Topografie polovodičových výrobkov
➢ Smernica Rady zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov
(87/54/EHS)
➢ Rozhodnutie Rady z 21. decembra 1992 o rozšírení právnej ochrany topografií polovodičových
výrobkov na osoby zo Spojených štátov amerických a z určitých území (93/16/EHS)
➢ Rozhodnutie Rady z 27. septembra 1993 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/16/EHS o
rozšírení právnej ochrany topografií polovodičových výrobkov na osoby zo Spojených štátov
amerických a z určitých území (93/520/EHS)
➢ Rozhodnutie Rady z 24. októbra 1994 o rozšírení právnej ochrane topografií polovodičových
výrobkov na osoby z Kanady (94/70O/ES)
➢ Rozhodnutie Rady z 22. decembra 1994 o rozšírení právnej ochrany topografií polovodičových
výrobkov na osoby z členských štátov Svetovej obchodnej organizácie (94/824/ES)
➢ Rozhodnutie Rady z 11. novembra 1996 o rozšírení právnej ochrany topografií polovodičových
výrobkov na osoby z ostrova Man (96/644/ES)

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou
práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora

➢
➢

ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv
duševného vlastníctva
Stratégia na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách (Oznámenie
Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru COM/2014/0389
final)

Súvisiace právne predpisy EÚ
➢ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv
duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003
➢ Prílohy k Aktu o podmienkach pristúpenia a Protokoly - právo priemyselného vlastníctva

SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY
➢ Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
➢ Zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
➢ Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
➢ Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov
➢ Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
➢ Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
➢ Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších 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
➢ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

