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V Európskej únii sa za posledné dve desaťročia podarilo vytvoriť dômyselný, účinný 
a efektívny právny nástroj známkovo-právnej ochrany, ktorý na jednej strane umožňuje 
jeho používateľom na základe jediného podania dosiahnuť ochranu vo všetkých členských 
štátoch Európskej únie a na druhej strane vhodným spôsobom dopĺňa a koexistuje s ná-
rodnými systémami ochranných známok platnými a účinnými v týchto štátoch. Popularita 
tohto systému medzi používateľmi naprieč celou Európskou úniou je nesporná 
a preukázateľne prispieva aj ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti členských štátov Eu-
rópskej únie a aj Únie ako takej. Hovoríme o ochrannej známke Európskej únie, ktorá je 
úspešným pokračovaním ochrannej známky Spoločenstva a ktorá po legislatívnej korekcii 
uskutočnenej v posledných rokoch stojí na pevných základoch. Cieľom tohto príspevku je 
priblížiť čitateľom proces zápisu ochrannej známky Európskej únie od momentu podania 
prihlášky ochrannej známky až po jej zverejnenie (tzv. prieskumové konanie alebo prie-
skum prihlášky), poukazujúc súčasne na osobitosti tohto procesu. 
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Predmetom tohto článku je zhodnotenie súčasného legislatívneho vývoja v oblasti autor-
skoprávnej regulácie online platforiem osobitne vo vzťahu k obsahu generovanému pou-
žívateľmi (tzv. user-generated content). Keď používatelia zdieľajú autorské diela a iné 
predmety ochrany na platformách na zdieľanie obsahu, z pohľadu autorského práva tieto 
platformy samy nepoužívajú chránený obsah, často však s jeho využitím môžu získavať 
veľkú hodnotu. Autori a iní nositelia práv však môžu uplatniť notice-and-take down 
a zabrániť tomu, aby k použitiu dochádzalo. Predmetom tohto príspevku je zhodnotenie 
aktuálneho návrhu smernice o autorskom práve o priepasti medzi hodnotami v zmysle 
článku 13 a o novej povinnosti platforiem, aby zmluvne vysporiadali práva nositeľov práv. 
S tým súvisí zmena celkovej koncepcie zodpovednosti pre tento sektor kreatívneho prie-
myslu. 
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Dňa 22. októbra 2018 Impact Hub na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave hostil účastní-
kov vedeckého seminára „Licencie Creative Commons a ich využitie v praxi“. Podujatie  
organizované Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií Právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa konalo počas týždňa otvoreného vládnutia a bolo  
organizované ako súčasť projektu VEGA č. 1/0556/17 „Creative Commons ako nástroj pre 
sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát“. 
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