Predbežná informácia 
k návrhu zákona o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Podnet na vypracovanie a predloženie návrhu právneho predpisu a predpokladaný dátum predloženia na rokovanie vlády: 
Návrh zákona sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 (uznesenie vlády SR č. 10 z 10. januára 2007).Predpokladaný termín predloženia uvedeného návrhu na rokovanie vlády SR je jún 2007. 
Dôvody na prijatie navrhovaného právneho predpisu a ciele prijatia návrhu právneho predpisu: 
Platná právna úprava úžitkových vzorov (zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov) nie je už v súčasnosti vyhovujúca a nezodpovedá potrebám priemyselnoprávnej praxe (platná právna úprava nie je komplexná, pri mnohých inštitútoch odkazuje na aplikáciu patentového zákona a pod.). 
Cieľom návrhu zákona je predovšetkým "zmodernizovanie" inštitútu úžitkového vzoru a jeho "zatraktívnenie" pre odbornú verejnosť, a to najmä prostredníctvom zavedenia niektorých nových inštitútov (napr. rozšírenie okruhu predmetov spôsobilých na ochranu úžitkovým vzorom o pracovné činnosti a spôsoby výroby s výnimkou spôsobov výroby chemických a farmaceutických látok alebo tzv. námietkové konanie pred zápisom úžitkového vzoru) a postupov v konaní pred ÚPV SR, ktoré si vyžiadala doterajšia prax. 
Návrh zákona obsahuje ucelenú úpravu správneho konania pred ÚPV SR týkajúceho sa prihlášok úžitkových vzorov, resp. úžitkových vzorov. 
Podstatným prvkom návrhu zákona je aj transpozícia zodpovedajúcich ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. 
Predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a životné prostredie: 
Prijatie návrhu zákona si nevyžiada zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a samosprávnych krajov. Nepredpokladá sa negatívny dopad na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, ani životné prostredie. 
Zoznam právnych predpisov, ktoré bude potrebné zmeniť po prijatí návrhu právneho predpisu: 
Návrh zákona priamo novelizuje zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z. 
Zoznam vykonávacích právnych predpisov, ktoré bude potrebné prijať po schválení návrhu právneho predpisu: 
Návrh zákona predpokladá prijatie vykonávacieho predpisu - vyhlášky ÚPV SR, ktorou sa vykonáva zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Implementácia návrhu právneho predpisu: 
Po prijatí návrhu zákona nebude potrebné vykonať žiadne zásadné opatrenia nelegislatívnej povahy. 

