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Princíp vyčerpania práva v práve duševného vlastníctva v Európskej únii je originálnym 
konceptom Súdneho dvora Európskej únie. Článok analyzuje vývoj a niektoré rozhodnutia 
Súdneho dvora Európskej únie s cieľom pochopiť tento inštitút a jeho vplyv na voľný pohyb 
tovarov a služieb v Európskej únii a na legislatívu pri harmonizácii a unifikácii právnych 
predpisov v oblasti práva duševného vlastníctva. Jednoznačne najväčšou výzvou pre sys-
tém práva duševného vlastníctva je neustála schopnosť reagovať na požiadavky spoloč-
nosti charakterizovanej nástupom digitálnej éry, v rámci vývinu ktorej sa objavujú stále 
ďalšie otázky a problémy pri uplatňovaní tradičných koncepcií práva duševného vlastníctva. 
Tento fakt prispieva k tomu, že spracovanie témy vyčerpania práva v práve duševného 
vlastníctva je veľmi aktuálne a významom článku je skompletizovanie vývoja tohto princípu 
v Európskej únii, najmä s ohľadom na tento princíp vo vzťahu k dizajnom. 
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Rozhodnutie Veľkého sťažnostného senátu G1/15 z 29. 11. 2016 sa zaoberá čiastočnou 
prioritou, teda prioritou, ktorá sa vzťahuje len k časti nárokovaného predmetu. Podľa  
Európskeho patentového dohovoru nemôže byť zamietnutá žiadosť o priznanie čiastočnej 
priority pre patentový nárok, ktorý zahŕňa alternatívny predmet prostredníctvom jedného 
alebo viac všeobecnejších výrazov (všeobecný nárok označovaný ako „OR-claim“), za 
predpokladu, že alternatívny predmet bol opísaný po prvý raz priamo alebo aspoň implicitne 
a jednoznačne v prioritnom dokumente. Žiadne iné vecné podmienky alebo obmedzenia sa 
v tomto ohľade neuplatňujú. Rozhodnutie G1/15 objasnilo a zjednotilo prax Európskeho 
patentového úradu týkajúcu sa žiadosti o priznanie čiastočnej priority. 
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Informácie z 12. zasadnutia pracovnej skupiny pre PCT, ktoré sa týkajú návrhu zmien pra-
vidiel Vykonávacieho predpisu k PCT predložených na schválenie Zhromaždeniu Únie  
v septembri/októbri 2019, elektronických služieb poskytovaných medzinárodným úradom 
WIPO a ich ďalšieho rozvoja, vývoja a politiky poplatkov v oblasti PCT, vzdelávania exper-
tov vykonávajúcich prieskum, implementácie WIPO štandardu ST.26 na medzinárodné pri-
hlášky podané 1. januára 2022 a neskôr a prehľadu ďalších správ predložených na roko-
vanie pracovnej skupine PCT. 

 
 
 

3/2019 



Prediagnostika priemyselných práv 
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Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytuje službu pre malé a stredné podniky s názvom 
Prediagnostika priemyselných práv. Snahou prediagnostiky je priblíženie priemyselného 
vlastníctva malým a stredným podnikom, ktoré v dostatočnej miere neochraňujú svoje ino-
vácie kvôli chýbajúcej informovanosti alebo nesprávnej podnikateľskej stratégii. Cieľom pre-
diagnostiky je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť jeho zástupcov s možnosťami prie-
myselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady nekalosúťažného konania a poskyt-
núť objektívne odporúčania. Zámerom nie je vyzývať podniky na podávanie prihlášok alebo 
nahrádzať činnosť patentových zástupcov, ale len poskytnúť konzultačno-poradenskú 
službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. 
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Článok predstavuje výber tém, ktoré boli predmetom prednášok na EUIPO IP seminári  
o absolútnych dôvodoch v marci 2019. Seminár poskytol pre zamestnancov úradov EÚ  
a mimo EÚ a združenia používateľov jedinečný priestor na získanie, zdieľanie a výmenu 
najnovších informácií, poznatkov a skúseností z oblasti súčasného známkového práva, 
ktoré je v rámci EÚ čoraz viac harmonizované. Cieľom článku je s názornými prípadmi či-
tateľovi bližšie priblížiť aktuálnu prax EUIPO a národných úradov týkajúcu sa absolútnych 
dôvodoch zamietnutia slovných, obrazových, farebných, priestorových, pohybových, zvu-
kových a multimediálnych ochranných známok. 
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Rozhovor s otcom a synom Kojnokovcami nielen o úspechoch, ale aj o drobných pádoch, 
ktoré im pomohli nájsť inšpiráciu na dosiahnutie svojich úžasných cieľov, ktoré menia životy 
ľudí. Kojnokovci prinášajú do regiónu Novohradu zmenu vo forme viacerých úspešných 
projektov s cieľom zastaviť odchod mladých talentovaných ľudí do zahraničia.  
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