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Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)

Rozlúsknutie orieška 
spolupráce

Vo februári sa na zasadnutí partnerov začnú v rámci konvergenčného 
programu tri nové projekty, čím sa počet otázok týkajúcich sa konvergencie, 
ktoré rieši úrad OHIM a vnútroštátne úrady duševného vlastníctva, zvýši na 
päť.

Medzitým sa uskutoční prvé stretnutie v rámci Fondu spolupráce, z ktorého 
sa už realizuje 16 z 18 plánovaných projektov. Bude sa týkať projektu 
Prognostika, ktorý sa začne vo februári, čím sa tento počet zvýši na 17 (pozri 
tabuľku na zadnej strane).

Počas týchto zasadnutí, ktoré budú trvať celý týždeň, sa stretne približne 
85 externých partnerov z vnútroštátnych úradov, organizácií používateľov 
a medzinárodných organizácií s kolegami z úradu OHIM na pracovných 
schôdzach týkajúcich sa Fondu spolupráce a konvergenčného programu.

Rozlúsknutie orieška 
spolupráce

Inteligentnejšie 
a výkonnejšie vyhľadávanie s 
TMview

Hosťujúci pracovníci: príbeh 
experta

Profil projektu: 
Databáza na podporu 
presadzovania práv duševného 
vlastníctva

Priekopníci v oblasti 
elektronického podávania 
prihlášok 
Budúci softvérový balík
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Počiatočné stretnutia o projektoch konvergencie sa plánujú na 6. až 10. 
februára a budú sa zaoberať:

absolútnymi dôvodmi zamietnutia obrazových ochranných 
známok, 

rozsahom ochrany týkajúcim sa iných farieb na čiernobielych 
známkach,

relatívnymi dôvodmi zamietnutia na základe pravdepodobnosti 
zámeny pri styku s nerozlišujúcimi prvkami ochranných 
známok.
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Počas februárových stretnutí sa uvedie do prevádzky nová 
výkonnejšia verzia aplikácie TMview (pozri článok na s. 3) 
a predstavia sa prototypy databázy DesignView, webovej 
stránky projektu Kvalita, spoločné rozhranie pre aplikácie 
a projekt Taxonómia.

V súčasnosti sa na práci vo Fonde spolupráce a projektoch 
programu Konvergencia podieľa približne 280 ľudí 
z vnútroštátnych úradov, skupín používateľov, úradu 
OHIM a medzinárodných organizácií.

pripravená na semináre o harmonizácii plánované pre 
ďalšie vnútroštátne úrady (Portugalsko, Česká republika, 
Cyprus). Prvý krok k harmonizácii okrem toho vykonali 
Chorvátsko, Francúzsko a Rakúsko, ktoré sa zapojili do 
systému EuroClass, pričom skupina názvov tried začala 
pracovať na komunikačnej stratégii.

Vybralo sa všetkých päť cieľov v rámci konvergenčného 
programu, pretože sa dajú dosiahnuť v rozumnom 
časovom horizonte a pre používateľov budú predstavovať 
významný prínos.

PSO – PSO
BALÍČEK 2 - Integrácia
BALÍČEK 2 – Pracovná skupina
BALÍČEK 2 – OHIM
BALÍČEK 2 – Externý poskytovateľ
BALÍČEK 1 – Integrácia
BALÍČEK 1 – Pracovná skupina
BALÍČEK 1 – OHIM
BALÍČEK 1 – Externý poskytovateľ

Hlavná činnosť

Na činnosť fondu bolo plánovaných približne 100 000 tzv. človekodní, pričom najvyššie úsilie sa má vyvinúť v roku 2012

Tri nové projekty v rámci programu Konvergencia 
sa pridajú k dvom už existujúcim, ktoré sa zaoberajú 
spoločnou interpretáciou rozsahu názvov tried v 
ochranných známkach a harmonizáciou klasifikácie tovarov 
a služieb. Harmonizácia klasifikácie sa zrýchľuje, aby bola 

Manažér konvergenčného programu Dennis Scheirs 
hovorí, že medzi prácou v oblasti konvergencie a prácou 
vo Fonde spolupráce existuje synergia.

„Čoraz viac využívame výsledky projektov Fondu 
spolupráce, napríklad EuroClass, na vytváranie spoločných 
postupov“, hovorí.

IP C&C
spolupráca a konvergencia
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“ “Vybralo sa všetkých päť cieľov v 
rámci programu Konvergencia, 
pretože sa dajú dosiahnuť v 
rozumnom časovom horizonte a pre 
používateľov budú predstavovať 
významný prínos.
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Inteligentnejšie 
a výkonnejšie vyhľadávanie s TMview 

www.tmview.europa.eu

Náročná úloha vyhľadania ochrannej známky v Európe sa 
zjednodušila, a to vďaka novej verzii aplikácie TMview.  Od 
30. januára majú odborníci na práva duševného vlastníctva 
prístup k novým výkonným funkciám, napr. dodatočnému 
vyhľadávaniu a možnostiam filtrovania, ktoré zlepšujú 
používanie aplikácie. 

Do aplikácie TMview okrem toho pridali svoje údaje 
o ochranných známkach Rumunsko, Litva a Švédsko, 
čím sa celkový počet účastníckych úradov zvýšil na 17 a 
umožnil prístup k takmer 7 miliónom ochranných známok. 
Účastníckymi úradmi sú: Benelux, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Portugalsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, 
Taliansko, WIPO a OHIM. 

Najefektívnejšie použitie aplikácie TMview: 

Všetko v jednom: zobrazia sa všetky 
ochranné známky – vnútroštátne, regionálne, 
medzinárodné 

Informácie z prvej ruky – z oficiálnych registrov 
ochranných známok 

Výsledky rozšíreného vyhľadávania: ref. č., typ 
známky, zoznam tovarov a služieb atď. 

Denné aktualizácie informácií 

Dostupnosť 24 hodín denne 7 dní v týždni 

Nové a zlepšené funkcie: 

Nové rozhranie vrátane možnosti nastavenia 
preferencií používateľa a obrazovky s výsledkami 
vyhľadávania.
  
Navigačný systém s kartami, ktoré umožňujú 
otvoriť niekoľko ochranných známok naraz.

Nové funkcie vyhľadávania a filtrovania, histórie 
vyhľadávania a návrhov vyhľadávacích výrazov. 

Nové kritériá vyhľadávania: vyhľadávanie podľa 
úradu pre ochranné známky, podľa referenčného 
čísla ochrannej známky a podľa stavu ochrannej 
známky.

Systém upozornení na prijímanie oznámení pri 
výskyte určitých udalostí týkajúcich sa vybratých 
ochranných známok. 

Projektový manažér aplikácie TMview Emmanuel 
Collin hovorí: „Rok 2012 bude rokom TMview. Funkcie 
vyhľadávania sa podstatne zlepšili, pridali sa rozšírené 
funkcie, ktoré umožnia vyhľadať známky s podobnou 
kombináciou písmen (tzv. vyhľadávania „fuzzy“), a 
umožňuje sa aj používanie fráz.“

Začlenením nových krajín sa dosahuje užitočnejšie a 
komplexnejšie vyhľadávanie vo všetkých vnútroštátnych, 
regionálnych a medzinárodných ochranných známkach. 
Nová verzia tiež používateľom umožňuje obmedziť 
vyhľadávanie na jednotlivé úrady pre ochranné známky, bez 
potreby prehľadávať celú databázu.

Od spustenia v roku 2010 použilo aplikáciu TMview na 
vyhľadanie požadovaných ochranných známok viac než pol 
milióna používateľov, Emmanuel je však presvedčený, že to 
predstavuje len zlomok jej možností.

Od uvedenia do prevádzky v roku 
2010 použilo aplikáciu TMview 
na vyhľadanie požadovaných 
ochranných známok viac než pol 
milióna používateľov, Emmanuel je 
však presvedčený, že to predstavuje 
len zlomok jej možností.
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Dlhodobý program úradu OHIM pre vyslaných národných expertov privádza zamestnancov z iných úradov duševného 
vlastníctva do úradu OHIM na obdobie dvoch až štyroch rokov. Títo experti pracujú s kolegami z úradu OHIM prakticky v 
každej oblasti, ktorej sa úrad venuje. Do úradu OHIM prinášajú svoje cenné skúsenosti a po návrate domov odovzdajú nové 
poznatky o systémoch ochranných známok a vzorov Spoločenstva. V tomto čísle bulletinu IPC&C sa rozprávame so švédskym 
expertom Petrom Hedinom o výzvach a prínosoch života a práce v Alicante.

Pred prijatím vyslanej pozície bol Peter Hedin riaditeľom 
oddelenia pre ochranné známky a vzory vo Švédskom 
patentovom a registračnom úrade. 

Keďže sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach správnej 
rady a rozpočtového výboru, počas týchto návštev sa 
oboznámil s rýchlym tempom, akým novinky v Alicante 
postupujú.

Po takmer 18 mesiacoch od svojho vyslania hovorí, že 
svoje súčasné prostredie považuje za veľmi príjemné, plné 
zaujímavej práce a kolegov, ktorí mu radi pomôžu. 

„Ľudia tu majú náročnú prácu, ale sú uvoľnenejší, než som 
čakal. Sú veľmi priateľskí, vždy pomôžu novým kolegom 
zvyknúť si. Myslím, že je to aj preto, že všetci sú tu na jednej 
lodi – väčšina z nich musela spočiatku v novej práci v novej 
krajine čeliť rôznym ťažkostiam.“

Mimo práce, v bežnom živote, v ktorom si treba napríklad 
zariaďovať domov, má niekedy, ako priznáva, pocit, akoby 
existoval v zakrivenom časopriestore.

Tieto zriedkavé nepríjemnosti sa však na druhej strane 
kompenzujú počasím, ktoré je určite príjemnejšie ako uňho 
doma v Söderhamne.

„Vo Švédsku zamrznete, ak nie ste nabití energiou. To sa 
vám tu nestane.“

Aký je teda bežný januárový deň v Söderhamne?

„Vstávate ráno o pol piatej, keď je ešte úplná tma, a odhádžete 
sneh, aby ste sa dostali k autu. V aute zapnete kúrenie, aby 
ste ho vôbec mohli naštartovať, a vrátite sa domov urobiť 
si raňajky. 

Ak je bežný deň, okolo siedmej ráno odveziem deti do 
škôlky a o pol ôsmej prídem do práce. Okolo piatej či šiestej 
poobede vyzdvihnem deti, prídem domov a odhádžem 
sneh, aby som sa dostal do domu. Potom si dáme večeru, 
napríklad typické švédske zemiakové pyré s mäsovými 
guľkami a hnedou omáčkou.

Hosťujúci pracovníci

V tomto ročnom období je svetlo len od 9.30 do 14.30, 
takže počas pracovných dní slnko neuvidíte. Môže to byť 
náročné na psychiku.“

Po pohľade na trochu zubaté poobedňajšie alicantské slnko 
uprostred januára si Peter povzdychne: „Ale zase v lete máme 
veľa slnka. O polnoci sa môžeme opaľovať na pláži.“

Pracovný život v Alicante pozostáva v podstate z riadenia 
dvoch projektov v rámci Fondu spolupráce, projektu 
databázy na podporu presadzovania práv duševného 
vlastníctva (pozri osobitnú správu) a projektu podporného 
nástroja spravodajstva v oblasti falšovania. 

„K tejto práci patrí množstvo stretnutí, telefonátov a 
obrovský objem komunikácie so zúčastnenými stranami v 
úrade OHIM aj mimo neho, ako aj kontakty s konzultantmi 
a vývojármi.“

IP C&C
spolupráca a konvergencia
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Aké má postavenie vyslaného národného experta výhody a 
nevýhody?

„Ťažko vôbec nejaké nevýhody nájdem. Snáď jedinou je to, 
že Alicante je pomerne ďaleko od Švédska, takže je zložité 
udržiavať kontakty. Našťastie sa však odtiaľto dá lietať 
priamo do Štokholmu. Keď sú priaznivé podmienky, celá 
cesta z domu tu do domu vo Švédsku trvá 9 hodín: keď sú 
podmienky nepriaznivé, tak 12 až 14 hodín, čiže veľa času 
strávim na letisku. Ale zase, do Alicante nie je problém dostať 
deti na návštevu...

Veľkým plusom je potenciál osobného rozvoja, pretože 
prichádzam do styku s mnohými jazykmi, kultúrami a 
spôsobmi práce. Vo vnútroštátnom úrade hrozí riziko, že sa 
človek stane úzkoprsým, tu sa dá naučiť veľa nového. 

Zároveň vám to otvorí oči, pretože pochopíte, aká je tá práca 
zložitá, keď musíte prichádzať do styku s toľkými jazykmi. 
Doma vo Švédsku som bol zúfalý, keď nám trvalo dlho 
na niečom sa dohodnúť alebo niečo spustiť do prevádzky. 
Teraz tomu systému rozumiem lepšie a cením si, že pri tom 
môžem byť.“

Profil projektu: 
Databáza na podporu 
presadzovania práv duševného 
vlastníctva

Databáza na podporu presadzovania práv, ktorú hosťuje 
a spravuje úrad OHIM, bude obsahovať údaje o 
zaregistrovaných právach duševného vlastníctva, informácie 
o produktoch a logistike a informácie o úradoch na 
presadzovanie práv duševného vlastníctva jednotlivých 
krajín, ako aj kontaktné údaje na zástupcov alebo držiteľov 
práv. 

Tento úplne bezplatný nástroj bude užitočný najmä pre MSP, 
ktoré nemajú dostatočné zdroje na identifikáciu falzifikátov 
a včasné a účinné upozornenie príslušných úradov.

Databáza na podporu presadzovania práv bude podporovať 
snahy vnútroštátnych úradov o účinné presadzovanie 
práv duševného vlastníctva a jej cieľom bude výmena 
podrobných informácií o porušovaní práv medzi držiteľmi 
práv a komunitou presadzovania práv v EÚ.

Pracovná skupina pozostáva z ôsmich intenzívne zapojených 
partnerov pochádzajúcich zo združení používateľov a z 
vnútroštátnych úradov Španielska, Talianska, Portugalska a 
Francúzska. Počas februárových stretnutí by sa mal začať 
proces zhromažďovania podrobných požiadaviek, po 
ktorom sa začne s vytváraním softvéru. 

Na úspech systému majú najväčší vplyv držitelia práv, 
pretože oni budú môcť prostredníctvom systému 
elektronického podania odovzdávať údaje o tovaroch, ktoré 
chcú chrániť. Informácie zadávané na internet budú môcť 
obsahovať obrázky, ktoré umožnia porovnanie pôvodných 
a sfalšovaných produktov, ako aj pokyny alebo tipy na 
rozpoznanie porušenia práv. 

Databáza na podporu presadzovania 
práv bude podporovať snahy 
vnútroštátnych úradov o účinné 
presadzovanie práv duševného 
vlastníctva a jej cieľom bude 
výmena podrobných informácií o 
porušovaní práv medzi držiteľmi 
práv a komunitou presadzovania 
práv v EÚ.

“Veľkým plusom je potenciál 
osobného rozvoja, pretože 
prichádzam do styku s mnohými 
jazykmi, kultúrami a spôsobmi 
práce.
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Ďalšou dôležitou funkciou je možnosť odosielania 
upozornení na možné zásielky s falšovaným tovarom, a to 
na základe súkromných informácií držiteľov práv.

Prototyp databázy na podporu presadzovania práv

K dispozícii bude aj nástroj na vyplnenie formálnej žiadosti 
príslušnému colnému úradu o zakročenie. 

Projektový manažér Peter Hedin vysvetľuje: „Colní 
úradníci môžu tovar zadržať len na základe podozrenia na 
porušovanie práv. Aby ho mohli zhabať, musia sa obrátiť 
na držiteľov práv, ktorí musia vyplniť formulár žiadosti o 
zakročenie (APA). Tento systém im umožní prístup vopred 
k väčšine informácií, takže vyplnený formulár APA už môžu 
rovno vytlačiť, podpísať a odoslať bežným spôsobom.  

Držitelia práv zatiaľ nemôžu formulár odosielať 
elektronicky, dúfame však, že to bude v budúcnosti možné. 

Dôležité sú rýchle kroky, pretože colní úradníci môžu 
podozrivý tovar zadržať len na tri dni, čo znamená, že čas 
beží.“

Po uvedení do plnej prevádzky umožní nástroj na 
presadzovanie práv úradníkom vyhľadať pomocou 
mobilných zariadení informácie v databáze a pomocou nich 
určiť podozrivé zásielky. Budú môcť aj urobiť fotografie 
a odovzdať ich do databázy, aby sa držitelia práv mohli 
presvedčiť, či ide o pôvodné produkty. 

Mimoriadne dôležité je, že v systéme sa budú využívať 
aj informácie z existujúcich zdrojov, napríklad z aplikácie 
TMview, plánovanej databázy DesignView, ako aj zdroje 
údajov o zemepisných označeniach. Všetky dodatočné 
informácie budú v systéme k dispozícii podľa uváženia 
držiteľov práv. Keďže podľa plánu má byť databáza 
kompatibilná aj s ostatnými systémami súkromného 
sektora, ktoré zbierajú podobné informácie, údaje stačí 
odovzdať raz.

“

“
“

“
Držitelia práv zatiaľ nemôžu 
formulár odosielať elektronicky, 
dúfame však, že to bude v 
budúcnosti možné. Dôležité sú 
rýchle kroky, pretože colní úradníci 
môžu podozrivý tovar zadržať len 
na tri dni, čo znamená, že čas beží.

Po uvedení do plnej prevádzky 
umožní nástroj na presadzovanie 
práv úradníkom vyhľadať pomocou 
mobilných zariadení informácie 
v databáze a pomocou nich určiť 
podozrivé zásielky. 

Počet úradov v 
súčasnosti

Úrady, ktoré sa majú 
podľa očakávania 
pripojiť tento rok

 

14

Rumunsko
Litva 
Švédsko

20

Rakúsko
Francúzsko
Maďarsko
Lotyšsko
Rumunsko
Slovinsko
WIPO
USA

TMview EuroClass

IP C&C
spolupráca a konvergencia
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Priekopníci v oblasti elektronického podávania prihlášok 
Budúci softvérový balík
Začiatok uvedenia budúceho softvérového balíka do 
činnosti bol jednou z najdôležitejších udalostí v rámci 
septembrových zasadnutí, na ktorých sa predložili správy 
o pokroku a uskutočnili počiatočné stretnutia k tzv. druhej 
vlne projektov Fondu spolupráce.

Prvým projektom, ktorý začal prebiehať  v rámci 
budúceho softvérového balíka, je spoločný nástroj na 
elektronické podávanie prihlášok ochranných známok. 
Na septembrových zasadnutiach sa však začal aj spoločný 
prieskum spokojnosti používateľov, uviedlo sa do 
prevádzky spoločné telefonické informačné centrum, 
spoločné rozhranie pre aplikácie a dva projekty súvisiace s 
presadzovaním práv.

Uskutočnili sa aj následné stretnutia týkajúce sa projektov 
noriem kvality a elektronického učenia (e-learning), ktoré 
sa začali v januári, a prelomového projektu vyhľadávania 
obrazových prvkov.

Budúci softvérový balík je najväčším samostatným 
projektom v rámci Fondu spolupráce. V osobitnom 
rozhovore vysvetlil projektový manažér Raymond 
Klaassen rozsah úloh, ktoré ešte treba dokončiť.

Otázka: Koľko nástrojov plánujete vytvoriť v rámci 
budúceho softvérového balíka?

Odpoveď:  Prvým nástrojom, ktorý sa uvedie do prevádzky, 
je elektronické podávanie prihlášok ochranných známok. 
V súčasnosti podpísalo spoluprácu na tomto projekte 14 
úradov. Plánujeme však ďalších deväť balíkov a všetky 
budú súvisieť so správou ochranných známok a vzorov. 
Osem z nich sú, povedzme, služby elektronického obchodu 
(e-business), napríklad elektronické podávanie námietok, 
a dva ďalšie sú pracovné balíky, ktoré sú pravdepodobne 
najväčšie, a ide o systémy podpory pre vzory a ochranné 
známky. 

Otázka: Ak budete vo všetkých projektoch pokračovať, 
ako dlho to bude trvať a koľko to bude stáť?

Odpoveď: Najväčší projekt je budúci softvérový balík, 
ktorý predstavuje 20 z 50 miliónov EUR podľa súčasného 
rozpočtu. Bude to trvať štyri roky, takže projekt bude 
pokračovať až do októbra 2015. Elektronické podávanie 
prihlášok ochranných známok je prvý začatý projekt, 
pričom úrady nám už záväzne potvrdili účasť na ostatných 
nástrojoch. V súčasnosti potvrdilo záujem o zavedenie 
jedného alebo viacerých nástrojov 15 úradov. Elektronické 
podávanie prihlášok ochranných známok je podľa 
očakávaní najpopulárnejšie.

Otázka:  Je naozaj možné, aby v rámci tohto prvého projektu 
dokázalo 14 rôznych úradov poskytnúť spoločný priestor 
na elektronické podávanie prihlášok pre používateľov vo 
všetkých týchto krajinách?

Odpoveď: Áno, myslím si, že je to možné. Musíme nájsť 
flexibilný systém, preto musíme tzv. architektúru a systém 
navrhnúť veľmi inteligentne. Musíme sa spojiť so všetkými 
krajinami, aby sme ich požiadavky správne pochopili.  V 
týchto požiadavkách budeme hľadať spoločné prvky a 
až potom sa začneme zaoberať osobitnými potrebami 
každého účastníckeho úradu. Takže áno, myslíme si, že je to 
možné. Je to náročná úloha, ale veríme, že ju splníme. 

Otázka: Takže naozaj spoločnými budú databázy, ale 
možno budú potrebné jemne odlišné rozhrania pre rôzne 
potreby používateľov?

Odpoveď: Určite áno, zohľadníme osobitné potreby 
všetkých úradov. Používateľské rozhranie sa bude napríklad 
v prípade všetkých používateľov správať rovnako, pre každý 
úrad však môžeme zaviesť iný vzhľad a výsledný dojem. Na 
druhej strane by fungovanie systému malo byť viac-menej 
rovnaké v prípade rôznych používateľov, aby rozpoznali, že 
podania prihlášok z Fondu spolupráce fungujú rovnako vo 
všetkých účastníckych úradoch. 

Otázka: Čo z toho budú mať menšie úrady, ktoré sa na 
projekte zúčastňujú? 

Odpoveď: Väčšina menších úradov má veľmi málo 
zamestnancov v oblasti IT a niektoré z nich dokonca 
nemajú ani zariadenie na elektronické podávanie prihlášok. 
Pracujú s papierovými dokumentmi. Týmto systémom teda 
môžu získať veľa. Budú mať k dispozícii moderný systém 
na elektronické podanie prihlášok. Používatelia z rôznych 
krajín budú v podstate môcť podávať prihlášky z pohodlia 
svojho domova. Na rozdiel od súčasnosti nebudú musieť 
ísť do vnútroštátnych úradov v iných krajinách.    

Otázka: Vravíte, že zavedenie bude trvať štyri roky. Kedy si 
používatelia začnú všímať rozdiel oproti dnešku?

Odpoveď: Momentálne to vyzerá tak, že prvé pilotné 
úrady, ktorými sú Fínsko a OHIM, začnú prevádzku 
na konci novembra tohto roka. So včasným zavedením 
súhlasilo šesť ďalších úradov, konkrétne Rakúsko, Írsko, 
Malta, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré by mali úplne 
integrované v polovici roka 2013. Koncoví používatelia 
by mali uvidieť výsledky, keď pilotné úrady začnú svoju 
prevádzku online, čo bude postupne podľa toho, ako sa 
bude projekt zavádzať v úradoch so včasným zavedením a 
potom v ostatných partnerských úradoch. 
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Názov projektu Úmysel realizovať 
(úrady)

Stav pokroku projektu
Odhadované 
náklady na 
dokončenie 

(EUR)

Odhadovaný 
rok 

dokončenia

Vyhľadávanie 
obrazových 
prvkov

AT - BX - CZ - DK - EE - ES - 
FR - GR - HU - IE - IT - LT - MT 
- PL - PT - RO - SK - UK 

2.0 2012

Plánované vytvorenie diskusnej skupiny zloženej zo zástupcov úradov 
WIPO a OHIM a odborníkov na IT, ktorá bude analyzovať spracovanie 
obrazových prvkov pochádzajúcich z úradov, ktoré nepoužívajú 
Viedenskú klasifikáciu. 

 TMView

AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK - 
EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - IT 
- LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE 
- SI - SK - UK 

2.4 2013
Verzia 2 s novými funkciami uvedená do prevádzky 30. januára 
2012, 3 nové krajiny (Litva, Rumunsko a Švédsko), čo je spolu 15 
vnútroštátnych úradov plus WIPO a OHIM. 

Euroclass

AT - BG - BX - CY - CZ - DE - 
DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU 
- IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT 
- RO - SE - SI - SK - UK 

5.9 2013 Dôležitý krok v rámci integrácie aktualizovanej databázy WIPO do 
systému Euroclass V2.

Seniorita BG - BX - EE - FR - GR - LT - 
RO - SE - SI - SK - UK 0.7 2011

Databáza seniority je aktívna na webových stránkach úradov v PT, CZ, 
HU a čoskoro sa dokončí implementácia v IE. Očakáva sa, že počas 
roka 2012 sa pripojí ďalších 11 krajín.

Kvalita CZ - DK - ES - FI - GR - HU - IT 
- PT - RO - UK 0.9 2012

Pracovná skupina sa na stretnutí na konci septembra dohodla na 
10 normách. Ďalšie kroky: integrácia 8 ďalších úradov duševného 
vlastníctva.

Prognóza DK - ES - GR - HU - IT - PL - 
PT - UK 0.7 Opätovné 

uvedenie

Projekt bol opätovne uvedených do prevádzky 15. novembra 2011 
s aktualizovaným projektovým súhrnom a novým rozpočtom. Prvé 
stretnutie pracovnej skupiny po opätovnom uvedení projektu do 
prevádzky sa plánuje na 9. a 10. februára 2012 a zúčastní sa na ňom 7 
účastníckych úradov. Projekt plánuje zaviesť 8 úradov. 

Prieskum 
spokojnosti 
používateľov 

BG - BX -CY - CZ - DE - DK 
-ES - FI -  FR - GR - HU - IE - LV 
- PL - PT - SI 

0.6 2012
Pracovná skupina sa dohodla na rozsahu, metodike a nástroji.  
Tím v súčasnosti pripravuje porovnávaciu štúdiu o prieskumoch 
vnútroštátnych úradov.

Designview 
BG - BX - CZ - DE - DK - EE - 
ES - FI - FR - GR OBI - IE - LT  - 
PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK 

2.5 2012

Prototyp predstavený 15. novembra správnej rade a 21. novembra 
na stretnutí styčných úradníkov pre vzory. Pracovná skupina sa zišla 
22. novembra, aby prediskutovala technické riešenia jazykových 
obmedzení v prípade kritérií vyhľadávania – označenie produktu.

Podobnosť
BG - BX - DE - ES - FI - FR - GR 
- HU - IE - LV - MT - PL - PT - 
RO - SI - UK 

1.2 2012
Pred sprístupnením obsahu úradu OHIM účastníckym úradom sa 
skontroluje jednotnosť a správnosť údajov. Záujem o prípravu svojich 
súborov údajov prejavili taliansky, írsky, portugalský a rakúsky úrad.

CESTO BG - DK - ES - FR - GR - IE - LV 
- MT - PL - PT - RO - SI - SK 1.3 2012

Internetové testovacie prostredie je už v prevádzke. 
Na zabezpečenie ekvivalentnosti a platnosti pojmov bola potrebná 
veľmi rozsiahla prekladateľská práca. Funkčná verzia prototypu je vo 
vývoji.

Spoločný portál 
pre aplikácie

BX - CY - DE - DK - ES - FI - 
GR - IE - PL - RO - SE 0.7 2012

Uskutočnili sa stretnutia s účastníkmi 80 % projektov Fondu 
spolupráce s cieľom získať ich spätnú väzbu, pričom sa hovorilo aj o 
architektúre pre ďalšie integračné úsilie. Prototyp bude predstavený na 
stretnutí pracovných skupín vo februári.

Harmonizovaný 
systém riadenia 
kvality

BG - CZ - DK - ES - HU - IT - LT 
- RO (na základe počiatočného 
záujmu)

1.5 2014 Uvedenie do prevádzky je odložené, čaká sa na úspech projektu Fondu 
spolupráce 1.2.5

XML a 
architektúra 

BX - DE - DK - FR - FI - GR OBI 
- LT - PT - UK 0.8 Projekt dokončený

Budúci 
softvérový balík

AT - BG - FI - GR - IE - IT - LT - 
LV - MT - PL - RO - SI - SK - UK 21.0 2015 Vývoj softvéru sa začne vo februári 2012

Elektronické 
vzdelávanie 
(e-learning)

BG - CZ - DK - ES - FR - GR 
-GR OBI - IE - LT - LV - PT - RO 
- SI - SK

1.2 2013
Návrh bol prepracovaný na základe novembrového balíka, projekt sa 
posunul smerom ku globálnej platforme elektronického vzdelávania 
(e-learning) spolu s akadémiou. 

Telefonické 
informačné 
centrum

CY - DE - DK- ES - FI - GR - PL 
- RO - SI 1.2 2013

Architektúra riešenia bola odoslaná na pripomienkovanie členom 
pracovnej skupiny a bude sa o nej diskutovať na zasadnutí pracovnej 
skupiny vo februári.

Databáza 
na podporu 
presadzovania 
práv

BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR 
- GR OBI - HU - IE - PL - PT - RO - 
SE - SI - SK - UK

0.9 2013 Prototyp sa predstaví na stretnutí pracovnej skupiny vo februári.

Nástroj 
presadzovania 
spravodajstva

BX - CZ - DK - ES - FR - GR - 
GR OBI - IE - IT - PL - PT - RO 
- SE - SI - SK - UK

0.7 2013 O harmonizovanom ohlasovaní konfiškácie a metodike RAND sa bude 
diskutovať na stretnutí pracovnej skupiny vo februári.


