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SPRÁVY Z EUIPO / SPRÁVY ZO SVETA

Správy z EUIPO
Monitoring práv duševného vlastníctva 

EUIPO pristúpilo k pravidelnému monitoringu dopadov 
krízy COVID-19 na odvetvia intenzívne využívajúce práva 
duševného vlastníctva prostredníctvom ukazovateľov práv 
duševného vlastníctva vrátane ochranných známok, dizaj-
nov, patentov a autorských práv na úrovni EÚ a vybraných 
štyroch najväčších členských štátov. 

V marci 2021 boli všetky ukazovatele práv duševného 
vlastníctva v EÚ pod úrovňou zaznamenanou vo februári 
2020. Francúzske ukazovatele ochranných známok či au-
torských práv dosiahli predkrízové hodnoty. 

Celú štatistiku k vývoju počtu prihlášok nájdete na webe EUIPO.

(ls)

Zaznamenali sme explóziu záujmu o práva 
duševného vlastníctva 

Výkonný riaditeľ Christian Archambeau vo svojom prí-
hovore poukazuje na rekordné počty prihlášok EÚ ochran-
ných známok podaných v prvých mesiacoch roka 2021. 

V tomto globálnom trende vedie Čína, ktorá viac ako 
zdvojnásobila svoje prihlášky ochranných známok. Rovna-
ko tak rast v počte prihlášok zaznamenali krajiny, akými sú 
Nemecko a USA.

Celý príhovor nájdete na webe EUIPO. 
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Verejná diskusia k ochrane zemepisných 
označení nepoľnohospodárskych výrobkov 

Verejná diskusia o ochrane zemepisných označení pre 
nepoľnohospodárske výrobky v celej EÚ je prístupná do 
22. júla 2021. Môžu sa jej zúčastniť všetci občania, organi-
zácie, ako aj odborníci. Účastníci sa môžu vyjadriť k témam:
• problémy súvisiace s existujúcou právnou ochranou au-

tentických nepoľnohospodárskych výrobkov na vnútor-
nom trhu,

• prínosy a riziká opatrení EÚ,
• dostupné možnosti politiky vrátane kontroly a presadzo-

vania budúceho systému ochrany EÚ pre tieto výrobky a
• možné dopady jednotlivých možností politík.

V súčasnosti v EÚ neexistuje jednotný systém ochrany 
zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov, 
ale sú súčasťou miestnej identity, cestovného ruchu a ich 
výroba vytvára pracovné miesta. Jednotný systém by uľah-
čil konkurencieschopnosť výrobcov na špecializovaných 
trhoch, poskytovanie informácií o výrobkoch či podporil 
regionálne ekonomiky.

Dotazník nájdete na stránkach EUIPO. 
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25 rokov ochranných známok Európskej únie

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo si 1. apríla 
pripomenul výročie prvej prihlášky EUTM. Medzi prvými 
prihlasovateľmi bola napríklad asociácia INTA či FICPI, 
alebo ECTA. Bolo to obdobie, kedy mala Európska únia 15 
členských štátov, EUIPO niekoľko pracovníkov a ročne bolo 
prijatých 46 700 prihlášok ochranných známok. Dnes pri 
viac ako 1 000 zamestnancoch dokáže EUIPO sproce-
sovať viac ako 175 000 prihlášok ochranných známok. 

Proces registrácie sa odvtedy skrátil 5-násobne a úrad sa 
za 25 rokov zmenil na plne digitalizovanú organizáciu. 

Videozáznam k výročiu nájdete na stránkach EUIPO.
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Správy zo sveta
WIPO: Technologické trendy 2021

Nová správa WIPO poukazuje, že inovácie, ktoré pomá-
hajú ľuďom prekonať problémy s mobilitou, zrakové pos-
tihnutia či iné zdravotné obmedzenia zaznamenali v po-
sledných rokoch dvojciferný rast. 

Správa ukazuje, že inovácie, od malých zlepšení v exis-
tujúcich produktoch až po špičkový technologický vývoj, 
môžu výrazne zlepšiť život osôb s funkčnými obmedzenia-
mi. Tieto technológie im pomáhajú prekonávať každoden-
né prekážky pri navigácii v prostredí, komunikácii, práci 
a samostatnom živote.

Podľa reportu viac ako 1 miliarda ľudí v súčasnosti po-
trebuje asistenčné technológie – čo sa v budúcom desaťročí 
bude s pribúdajúcim vekom populácie zdvojnásobovať. Čína, 
USA, Nemecko, Japonsko a Kórejská republika sú piatimi 
hlavnými pôvodcami v inováciách asistenčných technológií.
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JWIP: Analýza histórie konceptu budovania 
rešpektu k právam duševného vlastníctva

Žurnál World of Intellectual Property Law (JWIP) uverej-
nil článok o budovaní rešpektu k duševnému vlastníctvu. 
Článok dokumentuje históriu presadzovania práv dušev-
ného vlastníctva v období po vstúpení do platnosti Dohody 
o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (do-
hoda TRIPS). Prijatie rozvojového programu WIPO z roku 
2007 znamenalo posun v medzinárodnom dialógu o pre-
sadzovaní práv duševného vlastníctva od čisto represívnej 
koncepcie presadzovania práv k holistickejšej koncepcii 
budovania rešpektu právam duševného vlastníctva.

(ls)

http://www.upv.sk
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8751363&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8744034&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&journalId=8682541&journalRelatedId=manual/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=8618464&journalRelatedId=manual/
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0003.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jwip.12177

