REGISTRÁCIA OCHRANNEJ ZNÁMKY

Background

Práva majiteľa
ochrannej známky

Ochrannou známkou je možné chrániť rôzne slovné, obrázkové alebo
trojrozmerné označenia, logo alebo obchodné meno podniku pre konkrétne
tovary a služby súvisiace s podnikom. Známková ochrana poskytuje
majiteľovi výlučné právo na používanie registrovaného označenia pre
charakteristické tovary a služby, pre ktoré je zapísaná (napríklad: finančné
služby, účtovné služby, a podobne). Ochranná známka rovnako oprávňuje
majiteľa v spojení s registrovaným označením používať značku ®.
Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom
styku používať označenie, ktoré by bolo zhodné s ochrannou známkou pre
tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ani označenie,
ktoré by mohlo vyvolať pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti
s registrovanou ochrannou známkou.
Ak by došlo k neoprávnenému zásahu do práv majiteľa ochrannej známky,
majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo
ohrozenie práva bolo zakázané, aby následky takéhoto zásahu boli
odstránené; rovnako sa môže domáhať primeraného zadosťučinenia,
ktorým môže byť aj peňažné plnenie alebo napríklad verejné
ospravedlnenie uverejnené v masovokomunikačných prostriedkoch.
Majiteľ ochrannej známky má súčasne právo od rušiteľa požadovať
vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody spôsobené
neoprávneným zásahom do práv z ochrannej známky.

Spôsobilosť
ochrannej známky
k zápisu

Prihlasovaná ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť pre
konkrétne tovary a služby v obchodnom styku, nesmie byť tvorená
výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť
na určenie druhu alebo kvality tovaru alebo služby, pre ktoré je
prihlasovaná, tzn. nie je možné registrovať ochrannú známku, ktorá má
opisný význam vlastností tovarov alebo služieb a nesmie ísť o označenia
alebo údaje, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v
zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach pre konkrétne výrobky
alebo služby. Ochranná známka nemôže byť registrovaná ani v prípade ak
by prihlasované označenie bolo rozpore s verejným poriadkom alebo
dobrými mravmi, alebo mohlo klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite,
zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb. Vylúčené z registrácie sú aj
označenia, ktoré obsahujú znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä
náboženský symbol alebo, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky,
emblémy alebo erby a znaky, ktoré sú predmetom verejného záujmu.

Ochranná známka je na základe registrácie chránená 10 rokov odo dňa
podania prihlášky. Pre každé individuálne označenie sa podáva
samostatná prihláška pre registráciu ochrannej známky, a to aj v tom
prípade ak sa jedná o rovnaké označenie, ale jedno je vo farebnom
prevedení a iné v čierno – bielom, rovnako v prípade ak je označenie
chránené ako slovná ochranná známka a samostatne ako kombinovaná

Doba ochrany

Ochranná známka je na základe registrácie chránená 10 rokov odo dňa
podania prihlášky. Pre každé individuálne označenie sa podáva samostatná
prihláška pre registráciu ochrannej známky, a to aj v tom prípade ak sa
jedná o rovnaké označenie, ale jedno je vo farebnom prevedení a iné
v čierno – bielom, rovnako v prípade ak je označenie chránené ako slovná
ochranná známka a samostatne ako kombinovaná ochranná známka
(slovné aj obrázkové označenie súčasne).

Formy registrácie

Ochrannú známku je možné registrovať ako národnú ochrannú známku
s platnosťou pre územie Slovenskej republiky alebo ako medzinárodnú
ochrannú známku do niektorých vybraných štátov alebo registrácia
ochrannej známky Európskej únie. V závislosti od druhu registrácie
ochrannej známky sa odvíjajú aj následné poplatky (základný poplatok
zahŕňa 3 triedy, každá trieda navyše predstavuje zvýšený poplatok).

Národná ochranná
známka

1)

Medzinárodná
ochranná známka

2)

Registrácia národnej ochrannej známky v SR
- prihláška sa podáva na národnom úrade – Úrad priemyselného
vlastníctva SR (ÚPV) v Banskej Bystrici
- registrové konanie trvá v priemere 6 -9 mesiacov, s výnimkou
námietkového konania
Námietkové konanie sa vedie v prípade, ak tretia osoba podá námietky
proti zápisu ochrannej známky, a to napríklad z dôvodu, že (i)
prihlasované označenie je zhodné alebo podobné so staršou ochrannou
známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, alebo (ii)
existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti so staršou
ochrannou známkou, alebo (iii) ak je označenie zhodné so všeobecne
známou známkou na území SR alebo (iv) nezapísaným označením
používaným v obchodnom styku, ktoré na území Slovenskej republiky
nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné resp. podobné tovary alebo
služby alebo (v) porušuje práva k autorskému dielu, ak bolo dielo
vytvorené pred dňom podania prihlášky.
Registrácia medzinárodnej ochrannej známky pre jednotlivé
štáty
prihláška sa podáva prostredníctvom národného úradu
prihlasovateľa – Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV)
v národnom jazyku a následne ÚPV podáva prihlášku vo
francúzštine Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO)
podmienkou podania prihlášky medzinárodnej ochrannej známky
je podanie národnej prihlášky
následne je možné registrovať ochrannú známku do vybraných
štátov – pre každú krajinu sa vedie námietkové konanie
samostatne
ak je prihláška podaná v lehote 6 mesiacov odo dňa podania
národnej prihlášky, je na základe práva prednosti zabezpečená
ochrana vo všetkých štátoch, kde je prihlásená spätne odo dňa
podania národnej prihlášky
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Ochranná známka
Európskej únie

3)

Registrácia ochrannej známky Európskej únie
- prihláška sa podáva na Úrade Európskej únie pre duševné
vlastníctvo (EUIPO) priamo alebo prostredníctvom národného
úradu pre všetky štáty ÉU
- konanie je vedené na EUIPO v niektorom z jazykov: angličtina,
nemčina, taliančina, francúzština alebo španielčina, všetky štáty
majú právo podávať námietky
- takto registrovaná ochranná známka platí vo všetkých členských
štátoch

Naša advokátska kancelária sa venuje oblasti registrovania ochranných
známok, vrátane konzultácie pri procese tvorby ochranných známok,
zisťovania kolíznych práv už existujúcich registrovaných starších
ochranných známok vo všetkých databázach – tzv. rešerš, podania
prihlášky na registráciu Úradu priemyselného vlastníctva SR a
zastupovania v konaní pre úradom v prípade podania námietok zo strany
tretích osôb proti zápisu ochrannej známky.
Kontakt

V prípade, ak máte záujem o podrobnejšie informácie k tejto oblasti,
prípadne ak máte záujem o podporu pri rozhodovaní o možnosti registrácie
ochrannej známky, prosím, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu:

T: + 421 2 55 643 365
@: office@clscp.sk

Materiál obsiahnutý v tejto informácii má iba všeobecnú povahu a nie je poskytovaním
právneho poradenstva ani iného poradenstva.
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