Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja
proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

ZÁZNAM
z 8. zasadnutia M edzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce
v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Dátum:

22. september 2015

Miesto:

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Účastníci rokovania:

Príloha č. 1 záznamu (kópia prezenčnej listiny)

Program:

Príloha č. 2 záznamu

Priebeh a výsledky rokovania

Bod 1:

Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Ľuboš Knoth (ÚPV SR), predseda Medzirezortnej komisie pre
koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len
„MRK" alebo „komisia"). Predstavil nových členov komisie, ako aj pozvaných hostí zástupcov Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej aj „OS BB") a Krajského súdu v Banskej
Bystrici (ďalej aj „KS BB").

Bod 2:

Kauzálna príslušnosť súdov v sporoch z priemyselného vlastníctva podľa
Civilného sporového poriadku (§ 25), v sporoch z nekalosúťažného konania
a v autorskoprávnych sporoch (§ 26)

JUDr. Klinka (ÚPV SR) v krátkosti informoval o zmene, ktorú prinesie zákon č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok (CSP), ktorý nadobudne účinnosť 1. 7. 2016.
JUDr. Blaha (predseda OS BB) informoval komisiu, aký bude mať sústredenie kauzálnej
príslušnosti účinok na chod Okresného súdu Banská Bystrica. V súčasnosti je nápad vecí na
OS BB týkajúcich sa priemyselno-právnej agendy (CbPv) 30 až 50 ročne. Podľa celoslovenskej
štatistiky (odhad) je 150 až 200 súdnych sporov týkajúcich sa priemyselného právnej agendy
ročne, keď ťažiskovým súdom s najväčším nápadom vecí je Okresný súd Bratislava I. Navyše
neexistuje súdna štatistika o súdnych sporov týkajúcich sa autorského práva, keďže spory
týkajúce sa autorského práva sú vedené pod civilnou agendou. V súvislosti s prenosom
kauzálnej príslušnosti na jediný súd sa zatiaľ neuvažuje s personálnym ani technickým
posilnením OS BB. Ak však nedôjde k posilneniu, bude vyvíjaný tlak nielen na sudcov so
špecializáciou na CbPv agendu, ale aj ostatných sudcov a súdnych úradníkov, keďže nápad
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ostatných civilných vecí na CbPv sudcov bude musieť byť znížený a logicky ostatným sudcom
zvýšený. Ďalší zvýšený nápad vecí súvisí s § 26 CSP (spory týkajúce sa autorského práva), kde
dôjde k rozšíreniu príslušnosti z doterajšieho okresu Banská Bystrica na územie troch VÚC
(Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky).
Predseda OS BB informoval, že začiatkom roku 2016 odošle na Ministerstvo spravodlivosti SR
žiadosť o personálne a technické posilnenie Okresného súdu Banská Bystrica a požiadal
prítomné fórum, aby v rámci svojich možností podporilo túto žiadosť.
JUDr. Tomáš (OS BB) požiadal ÚPV SR o pomoc pri vzdelávaní sudcov v oblasti priemyselného
vlastníctva a Ministerstvo kultúry SR o vzdelávanie v oblasti autorskoprávnej, všetko
prostredníctvom Justičnej akadémie.
V súvislosti so žiadosťou o vzdelávanie sudcov informoval Mgr. Knoth o Zmluve o spolupráci,
ktorú má ÚPV SR uzatvorenú s Justičnou akadémiou, ako aj o zámere ÚPV intenzívne
spolupracovať s Justičnou akadémiou na vzdelávaní sudcov práve v tomto období v súvislosti
s prechodom kauzálnej príslušnosti.
JUDr. Klinka (ÚPV SR) informoval, že predseda ÚPV SR má v blízkej dobe dohodnuté
stretnutie s riaditeľom Justičnej akadémia JUDr. Hullom, pričom jedným z bodov na rokovaní
má byť aj zníženie limitu počtu účastníkov na seminároch týkajúcich sa duševného
vlastníctva tak, aby adresné špecializované vzdelávanie bolo posudzované z hľadiska potrieb
sudcov a nie z hľadiska rentability. Pri vzdelávaní sudcov prostredníctvom Justičnej akadémie
pravdepodobne nepôjde o semináre ako také, skôr o výmenu informácií, diskusné fóra,
workshopy či sympóziá.
JUDr. Veselská (MK SR) informovala komisiu o pláne MK SR skontaktovať sa s Justičnou
akadémiou ohľadom vzdelávania o novom autorskom zákone.
JUDr. Sepeši (GP SR) navrhol zistiť, ako prebieha vzdelávanie sudcov v iných krajinách, keď
fungujúci model špecializovaného vzdelávania sudcov by mohol byť inšpiráciou aj pre SR.
Záver:
Komisia sa hlasmi všetkých prítomných zhodla, že podporí žiadosť OS BB o personálne
a technické posilnenie, ktorá bude adresovaná Ministerstvu spravodlivosti SR.

Bod 3:

Súdna štatistika v sporoch z priemyselného vlastníctva a v autorskoprávnych
sporoch

JUDr. Blaha (predseda OS BB) informoval komisiu, že súdnou štatistikou disponuje výhradne
Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom ju nezverejňuje vo všetkých podrobnostiach a údaje
poskytuje len na žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Samotné súdy
majú záujem o úpravu štatistických údajov tak, aby bolo jasné, čo je predmetom sporu, ako
aj vnútorne - napr. či ide o spor týkajúci sa národnej ochrannej známky alebo ochrannej
známky Spoločenstva.
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JUDr. Dibdiaková (KS BB) predniesla návrh, aby bol zavedený úplne nový register týkajúci sa
práve §§ 25 a 26 CSP, čo by vyriešilo problém so štatistickými údajmi. V súčasnosti je register
„CbPv" pre priemyselné vlastníctvo zavedený len na úrovni okresných súdov, krajské súdy
takýto register nemajú, pretože nemá oporu vo vyhláške č. 543/2005 Z. z. o spravovacom
a kancelárskom poriadku (najmä § 163 a 164). Pre autorské právo a práva súvisiace osobitný
register neexistuje vôbec. JUDr. Dibdiaková poukázala tiež na skutočnosť, že autorskoprávne
spory sú často obchodného charakteru a aj napriek tomu sú vybavované v rámci
občianskoprávneho oddelenia (registre C resp. Co).
JUDr. Veselská (MK SR) navrhla osloviť Ministerstvo spravodlivosti SR, ktorého zástupcovia
bohužiaľ na zasadnutie neprišli, s návrhom na zavedenie osobitných registrov, ako je
uvedené vyššie, kedze výstupy zo štatistík nie sú len pre vnútornú potrebu rezortu, ale
odovzdávajú sa aj zahraničným organizáciám.
JUDr. Klinka (ÚPV SR) zhrnul, že kvalita a dostupnosť súdnej štatistiky je kľúčová. Z rokovania
ÚPV SR s MS SR vyplynulo, že ministerstvo je otvorené úprave štatistických listov. Spolu
súpravou štatistických listov je vhodné navrhnúť MS SR vytvorenie nových registrov a to
k jednotlivým predmetom duševného vlastníctva - autorské právo, patenty, zlepšovacie
návrhy, úžitkové vzory, dizajny, dizajny Spoločenstva, topografie polovodičových výrobkov,
ochranné známky, ochranné známky Spoločenstva, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné
označenia, právna ochrana odrôd rastlín, presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými
orgánmi s rovnakým rozdelením registrov pre okresné a krajské súdy.
Záver:
Komisia sa hlasmi všetkých prítomných zhodla, že na základe návrhu, ktorý predseda komisie
zašle ministrovi spravodlivosti, by sa Ministerstvo spravodlivosti SR malo začať zaoberať
otázkou novelizácie spravovacieho a kancelárskeho poriadku v súvislosti s vyššie uvedeným,
ako aj úpravou štatistických listov.

Bod 4:

Alternatívne riešenie sporov v národnej doméne .sk (tzv. ADR)

JUDr. Klinka (ÚPV SR) v krátkosti predstavil podstatu alternatívneho riešenia sporov
v národnej doméne .sk, zhrnul výhody ADR v porovnaní so štandardným vymáhaním práv.
Zdôraznil, že ide o samoregulačný mechanizmus bez nutnosti legislatívnej úpravy, ktorý má
ponúknuť držiteľom práv efektívnu alternatívu bez toho, aby bol akokoľvek obmedzené ich
právo kedykoľvek obrátiť sa na príslušný súd.
Ing. Bittnerová (MF SR) informovala, že na MF SR bola v minulosti vytvorená komisia pre
správu národnej domény .sk1, ktorá má v kompetencii aj túto problematiku. V Českej
republike je ADR zavedené do praxe od marca 2015, je preto vhodné sa inšpirovať ich
skúsenosťami. Vyjadrila predbežný súhlas s návrhom zavedenia ADR a navrhla, aby sa
v tomto smere začala aktívna spolupráca (ÚPV SR, MF SR, SK-NIC, zástupcovia
mimovládneho sektoru), pričom participácia ÚPV SR resp. MRK by mohla predstavovať
nomináciu expertov na posudzovanie jednotlivých prípadov.

1 http://w w w .inform atizacia.sk/kom isia-pre-spravu-narodnei-dom env-sk.
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Počas diskusie, do ktorej sa zapojili aj pozvaní hostia z OS BB a KS BB, vyvstalo viacero
otázok: či bude SK-NIC a.s. ako správca národnej domény .sk súhlasiť so zavedením ADR a
kto bude zastrešovať ADR.
JUDr. Klinka vysvetlil, že ADR v ČR zastrešuje rozhodcovský súd pri hospodárskej a agrárnej
komore. Súvisí to najmä s tým, že v ČR je dlhodobá tradícia rozhodovania doménových
sporov v rámci rozhodcovského konania, ktoré má však tiež svoje limity a nevýhody. Koncept
predstavený v predloženom návrhu predpokladá transparentnú a kvalifikovanú nomináciu
z okruhu expertov, nevytvára sa nová inštitúcia a administratívna štruktúra. Kto bude
expertov nominovať a vyberať je zatiaľ otvorené - mohla by to byť aj táto medzirezortná
komisia, prípadne iná ad hoc komisia so zastúpením rezortu, pod ktorý spadá správa domén.
Po prerokovaní tohto bodu sa predseda MRK poďakoval pozvaným hosťom a rozlúčil sa
s nimi. Zasadnutie MRK ďalej prebiehalo len za účasti jej členov.
Záver:
Komisia sa hlasmi všetkých prítomných zhodla na tom, aby bol jej členom elektronicky
predložený návrh, ktorí vyjadria svoj súhlas / nesúhlas s predloženým návrhom per roliam.
Termín na vyjadrenie (e-mailom) stanovil predseda komisie do 16. októbra 2015.
Doplnenie zo dňa 19.10.2015: žiadny člen komisie nevyjadril per roliam nesúhlas s návrhom
zavedenia ADR v národnej doméne .sk. Návrh bol jednohlasne schválený a bude postúpený
na MF SR na ďalšie konanie (najmä pre účely Komisie pre správu národnej domény a SK-NIC);
členovia MRK poskytnú v prípade potreby potrebnú súčinnosť.

Bod 5:

Kontrola plnenia úloh z predošlého zasadania MRK

Úloha z predchádzajúceho zasadnutia - pripraviť návrh podporného stanoviska MRK pre MF
SR k iniciatíve zavedenia ADR konania v doménových sporoch s národnou doménou .sk bola
splnená.

Bod 6:

Informácie od jednotlivých zúčastnených rezortov

Zástupcovia Finančného riaditeľstva SR (FR SR) informovali, že prevzali úlohu kontaktného
bodu pre European Observatory on Infrmgements of Intellectual Property Rlghts. Zasadnutí
sa v priebehu roka 2015 zúčastnili viacerí pracovníci FR SR. Mgr. Baková (FR SR) v krátkosti
informovala prítomných o priebehu zasadnutí pracovnej skupiny, ako aj konferencie v oblasti
vymáhania práv duševného vlastníctva, ktorá sa uskutočnila v Lotyšsku.
Ďalej zástupcovia FR SR informovali, že k 1. 5. 2015 vzniklo nové Oddelenie internetovej
kriminality so sídlom v Nitre, ktorého úlohou je riešiť najmä menej závažné formy
internetovej kriminality so zameraním na ochranu spotrebiteľa.
Ing. Bittnerová (MF SR) informovala prítomných o plánovanej návšteve zástupcov Európskej
komisie v júni 2016 (pravdepodobne v Banskej Bystrici). Návšteva sa bude týkať kontroly
uplatňovania nariadenia č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými
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orgánmi. Do polovice roka 2017 sa takáto kontrola uskutoční vo všetkých členských štátoch
EÚ. Dňa 9. a 10. decembra 2015 sa v Alicante s podporou OHlM-u uskutoční konferencia
„High Level Conference on improving mutual understanding and cooperation between
customs, police and judicial authorities", na ktorú by mali byť prizvaní aj zástupcovia Interpol
a Europol.
JUDr. Veselská (MK SR) informovala prítomných o portáli „Duševné vlastníctvo". Mal by byť
kompletne naplnený novým obsahom najneskôr k 1. 1. 2016, kedy nadobudne účinnosť nový
zákon č. 185/2015 Autorský zákon.
JUDr. Klinka (ÚPV SR) informoval prítomných, že začiatkom októbra 2015 bude na stránke
ÚPV
SR
sprevádzkovaná
databáza
zverejnených
rozhodnutí
ÚPV
SR
(http://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia).

Bod 7:

Priebežné plnenie Akčného plánu na rok 2015

Oblasť boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu: všetky úlohy boli splnené
Oblasť propagácie: úloha „Vypracovanie mediálnej kampane o DV, jeho využívaní a ochrane
v rámci návrhu národného projektu OP Val 2014-202" bude splnená po spustení národného
projektu, ktoré sa predpokladá v prvom štvrťroku roku 2016.
Oblasť vzdelávania: ÚPV SR permanentne vyvíja aktivity a rokuje s vysokými školami aj
univerzitami za účelom nadviazania spolupráce. K druhej úlohe z oblasti vzdelávania:
18. novembra 2015 sa uskutoční konferencia „Intellectual Property - Academy & Business"
na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Registrácia je otvorená na
http://www.upv.sk/?aktualitv&clanok=medzinarodna-konferencia-ochrana-dusevnehovlastnictva-v-podmienkach-vvsokvch-skol-vii-dusevne-vlastnictvo-akademia-biznis-18november-2015-stuba.

Bod 8:

Publikovanie členov MRK v časopise Duševné vlastníctvo

Predseda ÚPV SR všetkým prítomným členom venoval špeciálne číslo časopisu Duševné
vlastníctvo - výber 2014. Tento časopis je jediný odborný časopis úzko špecializovaný na
duševné vlastníctvo. Navrhol vytvoriť novú rubriku, pri ktorej by redakcia časopisu mohla
spolupracovať najmä s FR SR, ktorá by obsahovala zaujímavé záchyty falšovaného tovaru
alebo zaujímavé zásahy príslušníkov Finančnej správy. Ak by bola spolupráca dohodnutá
a nadviazaná, budúca redakčná rada, ktorá sa uskutoční pravdepodobne koncom októbra
2015, by sa mohla uskutočniť už za účasti zástupcu Finančnej správy.
V záujme rozširovania povedomia o časopise Duševné vlastníctvo zašle ÚPV SR prístupové
heslá k jednotlivým číslam časopisu.
JUDr. Klinka (UPV SR) v tejto súvislosti informoval prítomných o plánovanom zverejňovaní
obsahu časopisu Duševné vlastníctvo v systéme ASPI, ktoré sa začne zrejme od januára 2016
a bude obsahovať okrem nových čísel aj archív od roku 2008.
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Bod 9:

Iné

K tomuto bodu nemali prítomní žiadne príspevky.

Záver:
Predseda MRK Mgr. Knoth poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní.

V Banskej Bystrici, dňa 22. 9. 2015

Zapísal: Mgr. Ivana Zajíčková
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