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517
ZÁKON
z 19. októbra 2007
o úitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS

Do registra zapisuje úitkové vzory Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len
úrad).

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Podmienky ochrany

§1

§4

Predmet úpravy

Technické rieenie je spôsobilé na ochranu úitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej
èinnosti a je priemyselne vyuite¾né.

Tento zákon upravuje právne vzahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením
technického rieenia, ktoré je predmetom prihláky
úitkového vzoru alebo úitkového vzoru.
§2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) biologickým materiálom akýko¾vek materiál obsahujúci genetickú informáciu, ktorý je schopný
samoreprodukcie alebo je reprodukovate¾ný v biologickom systéme,
b) v podstate biologickým spôsobom vytvárania rastlín
alebo zvierat spôsob zaloený výluène na prirodzených javoch, ako je kríenie alebo selekcia,
c) chemickou látkou chemický prvok alebo zlúèenina
chemických prvkov vrátane akýchko¾vek prídavkov
potrebných na udranie jej stability a vrátane neèistôt vzniknutých poèas výrobného procesu,
d) farmaceutickou látkou akáko¾vek látka alebo zmes
látok, o ktorej sa uvádza, e má lieèebné alebo preventívne úèinky vo vzahu k ochoreniam ¾udí alebo
zvierat, ako i kadá látka alebo zmes látok, ktorá
môe by podaná èloveku alebo zvierau na úèely
stanovenia diagnózy, alebo obnovenia, zlepenia
alebo úpravy fyziologických funkcií èloveka alebo
zvieraa,
e) medicínskym pouitím látky alebo zmesi látok pouitie na chirurgické alebo terapeutické spôsoby lieèenia ¾udského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb
vyuívané na ¾udskom tele alebo zvieracom tele,
f) medzinárodnou prihlákou prihláka podaná na základe Zmluvy o patentovej spolupráci,1)
g) majite¾om úitkového vzoru právnická osoba alebo
fyzická osoba zapísaná ako majite¾ v registri úitkových vzorov (ïalej len register).
1

§3

§5
(1) Za technické rieenie pod¾a tohto zákona sa nepovaujú najmä
a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
b) estetické výtvory,
c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duevnej
èinnosti, hier alebo obchodnej èinnosti,
d) programy poèítaèov,
e) len uvedenia informácií.
(2) Predmety alebo èinnosti uvedené v odseku 1 sú
vylúèené z ochrany úitkovým vzorom len v rozsahu,
v akom sa prihláka úitkového vzoru (ïalej len prihláka) vzahuje na tieto predmety alebo èinnosti ako
také.
§6
Výluky z ochrany
Úitkovým vzorom nemono chráni
a) technické rieenia, ktorých vyuívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi;
samotný zákaz vyuívania technického rieenia zákonom sa nepovauje za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,
b) odrody rastlín a plemená zvierat,
c) v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
d) chirurgické alebo terapeutické spôsoby lieèenia ¾udského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb vyuívané na ¾udskom tele alebo zvieracom tele,
e) technické rieenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich

) Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 296/1991 Zb. o uloení listiny o prístupe
Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 v znení neskorích predpisov).
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biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo vyuitý,
f) spôsoby výroby chemických látok,
g) spôsoby výroby farmaceutických látok a
h) medicínske pouitie látok a zmesí látok.
§7
Novos
(1) Technické rieenie sa povauje za nové, ak nie je
súèasou stavu techniky pod¾a odsekov 2 a 4.
(2) Za stav techniky sa na úèely tohto zákona povauje vetko, èo bolo kdeko¾vek predo dòom, od ktorého
patrí prihlasovate¾ovi úitkového vzoru (ïalej len prihlasovate¾) právo prednosti pod¾a § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmko¾vek spôsobom.
(3) Za stav techniky sa povauje aj obsah prihláok
a obsah patentových prihláok podaných v Slovenskej
republike so skorím právom prednosti, ak budú v deò,
od ktorého patrí prihlasovate¾ovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ïalej len
vestník). To platí aj pre medzinárodné prihláky1)
s urèením pre Slovenskú republiku; za zverejnenie medzinárodnej prihláky sa povauje zverejnenie vo vestníku, a pre európske patentové prihláky2) s urèením
pre Slovenskú republiku (ïalej len európska patentová prihláka); za zverejnenie európskej patentovej prihláky sa povauje zverejnenie pod¾a èl. 93 alebo
èl. 153 Európskeho patentového dohovoru.2) Utajovaná patentová prihláka3) sa povauje za zverejnenú
uplynutím 18 mesiacov odo dòa vzniku práva prednosti.
(4) Stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov
práce prihlasovate¾a alebo jeho právneho predchodcu,
ku ktorému dolo v posledných iestich mesiacoch
pred podaním prihláky.
§8
Vynálezcovská èinnos
(1) Technické rieenie sa povauje za výsledok vynálezcovskej èinnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky.
(2) Pri posudzovaní vynálezcovskej èinnosti sa neprihliada na obsah prihláok, patentových prihláok, medzinárodných prihláok a európskych patentových prihláok, ktoré ku dòu, od ktorého prislúcha
prihlasovate¾ovi právo prednosti, neboli zverejnené.
§9
Priemyselná vyuite¾nos
Technické rieenie sa povauje za priemyselne vyui2

Strana 3667

te¾né, ak sa jeho predmet môe vyrába alebo sa môe
vyuíva v akomko¾vek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.
Právo na ochranu úitkovým vzorom
§ 10
(1) Právo na ochranu úitkovým vzorom má pôvodca
technického rieenia (ïalej len pôvodca).
(2) Pôvodcom je ten, kto vytvoril technické rieenie
vlastnou tvorivou èinnosou.
(3) Spolupôvodcovia technického rieenia (ïalej len
spolupôvodcovia) majú právo na ochranu úitkovým
vzorom v rozsahu, v akom sa podie¾ali na vytvorení
technického rieenia.
§ 11
(1) Ak pôvodca vytvoril technické rieenie v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzahu, obdobného
pracovného vzahu alebo èlenského vzahu, prechádza
právo na ochranu úitkovým vzorom na zamestnávate¾a, ak sa úèastníci tohto vzahu nedohodli inak. Právo
na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
(2) Pôvodca, ktorý vytvoril technické rieenie pod¾a
odseku 1, je povinný zamestnávate¾a o tejto skutoènosti bez odkladu písomne upovedomi a zároveò mu odovzda vetky podklady potrebné na posúdenie technického rieenia.
(3) Zamestnávate¾ môe uplatni voèi pôvodcovi právo na ochranu úitkovým vzorom, a to písomne v lehote
troch mesiacov od upovedomenia pod¾a odseku 2.
(4) Ak zamestnávate¾ neuplatní písomne právo na
ochranu úitkovým vzorom v lehote pod¾a odseku 3,
prechádza toto právo spä na pôvodcu. Zamestnávate¾,
ako aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachováva
o technickom rieení mlèanlivos voèi tretím osobám.
(5) Pôvodca, voèi ktorému bolo uplatnené právo na
ochranu úitkovým vzorom pod¾a odseku 3, má vo vzahu k zamestnávate¾ovi právo na primeranú odmenu.
Na urèenie výky odmeny je rozhodujúci technický
a hospodársky význam technického rieenia a prínos
dosiahnute¾ný jeho vyuitím alebo iným uplatnením,
prièom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávate¾a na vytvorení technického rieenia, ako aj na rozsah
a obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena zjavne
nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorím vyuitím alebo iným uplatnením technického rieenia, má
pôvodca právo na dodatoèné vyrovnanie.
(6) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení odsekov 1 a 5 zostávajú po zániku právneho vzahu medzi
pôvodcom a zamestnávate¾om nedotknuté.

) Dohovor o ude¾ovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) [(oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 376/2002 Z. z. o podpísaní Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a o uzavretí Revízie znenia
textu Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru)].
3
) § 59 zákona è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový
zákon).
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§ 12
(1) Právo na ochranu úitkovým vzorom s výnimkou
práva na pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom
osôb uvedených v § 10 ods. 1 a 3 a v § 11 ods. 1.
(2) Zmluva o prevode práva na ochranu úitkovým
vzorom musí ma písomnú formu, inak je neplatná.
(3) Právo na ochranu úitkovým vzorom prechádza
na inú osobu v prípadoch ustanovených osobitnými
predpismi.4)
(4) S prevodom alebo prechodom práva na ochranu
úitkovým vzorom, ktorý sa uskutoèní po podaní prihláky, súèasne nastáva i prevod alebo prechod práv
z prihláky. Prevod alebo prechod práv z prihláky nadobudne úèinnos voèi tretím osobám dòom zápisu do
registra.
DRUHÁ ÈAS
ÚÈINKY ÚITKOVÉHO VZORU
§ 13
Práva vyplývajúce zo zápisu
(1) Majite¾ úitkového vzoru má výluèné právo vyuíva technické rieenie chránené úitkovým vzorom,
bráni tretím osobám vyuíva technické rieenie chránené úitkovým vzorom bez jeho súhlasu, poskytnú
súhlas na vyuívanie technického rieenia chráneného
úitkovým vzorom, previes úitkový vzor na inú osobu
alebo zriadi k úitkovému vzoru záloné právo.
(2) Úèinky úitkového vzoru nastávajú odo dòa oznámenia zápisu úitkového vzoru do registra vo vestníku
(§ 43 ods. 2).
(3) Prihlasovate¾ovi prislúcha primeraná náhrada od
toho, kto po zverejnení prihláky jej predmet vyuíval.
Právo na primeranú náhradu mono uplatni odo dòa,
od ktorého nastávajú úèinky úitkového vzoru.
§ 14
Rozsah ochrany
(1) Rozsah ochrany vyplývajúci z úitkového vzoru je
urèený znením nárokov na ochranu. V prípade nejasností sa na výklad pojmov pouitých v nárokoch na
ochranu pouije opis technického rieenia, prípadne
výkresy.
(2) Rozsah ochrany vyplývajúci z prihláky je predbene urèený znením nárokov na ochranu zverejnených pod¾a § 38 ods. 4. Rozsah tejto predbenej ochrany je so spätnou úèinnosou urèený nárokmi na
ochranu úitkového vzoru; to neplatí, ak z úitkového
vzoru vyplýva iria ochrana ne zo zverejnenej prihláky.

4
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§ 15
Vyuívanie úitkového vzoru
Vyuívate¾om úitkového vzoru je ten, kto
a) vyrába, pouíva, ponúka alebo uvádza na trh, alebo
na tento úèel skladuje alebo dováa výrobok chránený úitkovým vzorom,
b) pouíva spôsob chránený úitkovým vzorom (ïalej
len chránený spôsob) alebo ponúka takýto chránený spôsob na pouívanie inej osobe,
c) vyrába, pouíva, ponúka alebo uvádza na trh, alebo
na tento úèel skladuje alebo dováa výrobok priamo
získaný chráneným spôsobom; zhodné výrobky sa
pritom pokladajú za vyrobené chráneným spôsobom, ak sa nepreukáe opak,
d) dodáva alebo ponúka na dodanie osobe neoprávnenej vyuíva úitkový vzor prostriedky slúiace na
uskutoènenie technického rieenia chráneného
úitkovým vzorom, ak vie alebo s oh¾adom na okolnosti má vedie, e tieto prostriedky sú urèené alebo
vhodné na uskutoènenie technického rieenia; to
neplatí, ak sú tieto prostriedky na trhu dostupné
a dodávate¾ nenavádzal osobu neoprávnenú vyuíva úitkový vzor na konanie v rozpore s písmenami a) a c).
§ 16
Vyèerpanie práv
Majite¾ úitkového vzoru nemá právo zakáza tretím
osobám naklada s výrobkom chráneným úitkovým
vzorom po tom, ako bol tento výrobok majite¾om úitkového vzoru alebo s jeho výslovným súhlasom uvedený
na trh v èlenskom táte Európskej únie alebo táte,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Obmedzenie úèinkov
úitkového vzoru
§ 17
(1) Právo majite¾a úitkového vzoru nemono uplatni proti tomu, kto pred vznikom práva prednosti na
území Slovenskej republiky nezávisle od pôvodcu alebo
majite¾a úitkového vzoru vyuíval technické rieenie
chránené úitkovým vzorom alebo vykonal preukázate¾né prípravy bezprostredne smerujúce k vyuívaniu
technického rieenia chráneného úitkovým vzorom
(ïalej len predchádzajúci uívate¾).
(2) Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho
uívate¾a na vyuívanie technického rieenia pod¾a odseku 1 je moný výluène ako súèas prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho èasti, v rámci ktorej sa technické rieenie vyuíva.

) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Obèianskeho zákonníka, § 12 a 17 zákona è. 111/1990 Zb. o tátnom
podniku v znení neskorích predpisov.
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§ 18
(1) Práva majite¾a úitkového vzoru nie sú poruené,
ak sa technické rieenie vyuije
a) na lodiach iných krajín, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodného dohovoru5) alebo èlenmi Svetovej obchodnej organizácie,6) v lodnom telese, v strojoch, v lodnej výstroji, v prístrojoch a v inom
prísluenstve, ak sa tieto lode dostanú prechodne
alebo náhodne na územie Slovenskej republiky
a technické rieenie sa vyuije výluène pre potreby
lode,
b) pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozidiel
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodného dohovoru5) alebo èlenmi Svetovej obchodnej organizácie,6) alebo pri súèastiach èi inom prísluenstve
týchto lietadiel alebo vozidiel, ak sa dostanú prechodne alebo náhodne na územie Slovenskej republiky,
c) pri vykonávaní èinnosti pod¾a medzinárodnej zmluvy,7) ak sa tieto èinnosti týkajú lietadla tátu, ktorý
poíva výhody tejto zmluvy,7)
d) pri individuálnej príprave lieku v lekárni na základe
lekárskeho predpisu alebo pri èinnosti týkajúcej sa
takto pripraveného lieku,
e) pri èinnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné úèely,
f) pri èinnosti vykonávanej na experimentálne úèely.
(2) Osoby vyuívajúce technické rieenie pod¾a odseku 1 písm. d) a f) sa nepovaujú za osoby vyuívajúce
technické rieenie pod¾a § 15 písm. d).
§ 19
Spolumajite¾stvo úitkového vzoru
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§ 20
Prevod úitkového vzoru
(1) Úitkový vzor mono previes na inú osobu zmluvou, ktorá musí ma písomnú formu, inak je neplatná.
(2) Prevod úitkového vzoru nadobúda právne úèinky voèi tretím osobám dòom zápisu do registra. Práva
tretích osôb nadobudnuté predo dòom zápisu prevodu
úitkového vzoru do registra zostávajú zachované.
§ 21
Prechod úitkového vzoru
(1) Úitkový vzor prechádza na nového majite¾a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)
(2) Prechod úitkového vzoru nadobúda právne úèinky voèi tretím osobám dòom zápisu do registra. Práva
tretích osôb nadobudnuté predo dòom prechodu úitkového vzoru zostávajú zachované.
§ 22
Záloné právo
(1) K úitkovému vzoru mono zriadi záloné právo.
(2) Na záloné právo, ako aj na vzahy medzi záloným verite¾om a zálocom sa pouijú primerane ustanovenia osobitného predpisu.9)
(3) Zmluva o zriadení záloného práva musí ma písomnú formu, inak je neplatná.
(4) Zmluvné záloné právo vzniká dòom zápisu do registra.
§ 23
Zmluvná licencia

(1) Na úpravu vzahov medzi spolumajite¾mi úitkového vzoru sa primerane pouije osobitný predpis,8) ak
tento zákon neustanovuje inak.

(1) Súhlas na vyuívanie technického rieenia chráneného úitkovým vzorom sa ude¾uje licenènou zmluvou (ïalej len zmluvná licencia).

(2) Ak sa spolumajitelia úitkového vzoru nedohodnú inak, má právo vyuíva úitkový vzor kadý zo spolumajite¾ov.

(2) Vznik, zánik a výkon práva zo zmluvnej licencie sa
spravuje ustanoveniami osobitného predpisu.10)

(3) Na platné uzavretie licenènej zmluvy je potrebný,
ak nie je dohodnuté inak, súhlas vetkých spolumajite¾ov úitkového vzoru.

(3) Zmluvná licencia nadobúda právne úèinky voèi
tretím osobám dòom zápisu do registra. Ak zmluvná licencia neustanovuje inak, platí, e poskytnutá zmluvná licencia je nevýluèná.

(4) Ak spolumajite¾ úitkového vzoru nemá právneho
nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajite¾a úitkového vzoru prechádza jeho podiel na ostatných spolumajite¾ov úitkového vzoru v pomere zodpovedajúcom
ich spoluvlastníckym podielom.

(4) Prevod alebo prechod práva nadobúdate¾a zmluvnej licencie je moný výluène ako súèas prevodu alebo
prechodu podniku alebo jeho èasti, v rámci ktorej sa
úitkový vzor na základe zmluvnej licencie vyuíva, ak
zmluva neustanovuje inak.

5

) Parísky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1975 Zb. o Parískom dohovore na
ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu
6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhláky ministra zahranièných vecí è. 81/1985 Zb).
6
) Dohoda o zaloení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 152/2000 Z. z.
o uzavretí Dohody o zaloení Svetovej obchodnej organizácie).
7
) Èlánok 27 Zmluvy o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 196/1995 Z. z. o uskutoènení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve).
8
) § 136 a 142 Obèianskeho zákonníka.
9
) § 151a a 151me a § 552 Obèianskeho zákonníka.
10
) § 508 a 515 Obchodného zákonníka.
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(5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv prislúchajú nadobúdate¾ovi zmluvnej licencie rovnaké
práva ako majite¾ovi úitkového vzoru.

(3) Právoplatné rozhodnutie o udelení a zruení nútenej licencie úrad bez zbytoèného odkladu zapíe do
registra.

Nútená licencia

Platnos a doba ochrany úitkového vzoru

§ 24

(1) Úitkový vzor platí tyri roky odo dòa podania prihláky pod¾a § 33.

(1) Na návrh môe súd udeli nútenú licenciu kadému, kto preukáe spôsobilos vyuíva na území Slovenskej republiky technické rieenie chránené úitkovým vzorom, za predpokladu, e
a) uplynuli tyri roky od podania prihláky alebo tri
roky od zápisu úitkového vzoru do registra, prièom
platí lehota, ktorá uplynie neskôr,
b) navrhovate¾ udelenia nútenej licencie dal majite¾ovi
úitkového vzoru pred podaním návrhu riadnu ponuku na uzatvorenie licenènej zmluvy, prièom táto
ponuka nebola majite¾om úitkového vzoru do troch
mesiacov od jej podania prijatá a
c) technické rieenie nie je bez primeraného dôvodu na
strane majite¾a úitkového vzoru na území Slovenskej republiky vyuívané alebo je vyuívané nedostatoène, prièom majite¾ úitkového vzoru predmet
chránený úitkovým vzorom nedodáva na trh v Slovenskej republike v dostatoènom mnostve; neexistencia primeraného dôvodu sa predpokladá, kým sa
nepreukáe opak.
(2) Nútenú licenciu mono udeli len ako nevýluènú
licenciu, prièom jej trvanie a rozsah sa obmedzia na
úèel, na ktorý je udelená, s podmienkou prednostného
uspokojenia potrieb domáceho trhu.
(3) V prípade ohrozenia dôleitého verejného záujmu
mono nútenú licenciu udeli bez oh¾adu na odsek 1
písm. a) a b). O tejto skutoènosti musí by majite¾ úitkového vzoru upovedomený.
(4) Prevod alebo prechod práva nadobúdate¾a nútenej licencie je moný výluène ako súèas prevodu alebo
prechodu podniku alebo jeho èasti, v rámci ktorej sa
technické rieenie na základe nútenej licencie vyuíva.
(5) Nadobúdate¾ nútenej licencie sa môe vzda práv
z nútenej licencie písomným oznámením doruèeným
úradu. Vzdanie sa práva nadobúda úèinnos odo dòa
doruèenia oznámenia úradu alebo neskorí deò, ktorý
je v oznámení uvedený ako deò, ku ktorému sa nadobúdate¾ nútenej licencie vzdáva svojich práv.
§ 25
(1) Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo
majite¾a úitkového vzoru na jej primeranú úhradu.
(2) V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré viedli k udeleniu nútenej licencie, môe súd na návrh niektorého z úèastníkov licenèného vzahu zrui rozhodnutie o udelení nútenej licencie za predpokladu, e
opätovný vznik dôvodov udelenia nútenej licencie nie je
pravdepodobný alebo práva z nútenej licencie sa nevyuívajú poèas jedného roka.

§ 26

(2) Platnos úitkového vzoru predåi úrad na iados
majite¾a úitkového vzoru alebo záloného verite¾a dvakrát vdy o tri roky a na celkovú dobu ochrany desa
rokov odo dòa podania prihláky.
(3) Ak dôjde k zápisu úitkového vzoru do registra a
po uplynutí doby ustanovenej v odseku 1, úrad predåi
platnos úitkového vzoru bez iadosti majite¾a úitkového vzoru.
(4) O predåenie platnosti úitkového vzoru mono
poiada najskôr v poslednom roku jeho platnosti. Ak
iados o predåenie platnosti úitkového vzoru nie je
v poslednom roku jeho platnosti podaná najneskôr
v deò, ktorý sa oznaèením zhoduje s dòom podania prihláky, platí, e iados o predåenie platnosti úitkového vzoru nebola podaná.
(5) Ak iados o predåenie platnosti úitkového vzoru nebola podaná pod¾a odseku 4, majite¾ úitkového
vzoru alebo záloný verite¾ je oprávnený poda ju v dodatoènej lehote iestich mesiacov odo dòa, keï mala
by pod¾a odseku 4 najneskôr podaná. Ak iados o predåenie platnosti úitkového vzoru nie je podaná ani
v tejto dodatoènej lehote, úitkový vzor zanikne ku
dòu, keï pod¾a odseku 4 mala by iados o predåenie
platnosti úitkového vzoru najneskôr podaná.
(6) Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí lehoty na podanie iadosti o predåenie platnosti úitkového vzoru pod¾a odseku 4 v dobrej viere zaèali vyuíva
technické rieenie alebo na takéto vyuívanie vykonali
preukázate¾né prípravy, nie sú dotknuté predåením
platnosti vykonanej na základe iadosti o predåenie
platnosti úitkového vzoru podanej v dodatoènej lehote.
(7) Úrad predåi platnos úitkového vzoru aj na iados úèastníka súdneho konania, ktorého predmetom
je právo na ochranu úitkovým vzorom, ak bola do registra zapísaná skutoènos, e prebieha súdne konanie
o právo na ochranu úitkovým vzorom pod¾a § 49
ods. 4.
§ 27
Zánik úitkového vzoru
(1) Úitkový vzor zanikne
a) dòom skonèenia jeho platnosti,
b) dòom úèinnosti vzdania sa úitkového vzoru.
(2) Vzdanie sa úitkového vzoru pod¾a odseku 1
písm. b) nadobúda úèinnos odo dòa doruèenia oznámenia o vzdaní sa úradu alebo odo dòa, ktorý je v oznámení uvedený ako deò, ku ktorému sa majite¾ úitkové-
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ho vzoru vzdáva úitkového vzoru. Èiastoèné vzdanie
sa úitkového vzoru nie je prípustné.
(3) Vzdanie sa úitkového vzoru, na ktorom sú naviazané práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne
úèinnos len po predloení písomného súhlasu osoby,
ktorej práva a oprávnené záujmy môu by zánikom
úitkového vzoru dotknuté. To isté platí v prípade existencie súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého
predmetom je právo na ochranu úitkovým vzorom.
§ 28
Poruovanie práv
(1) Pri poruení práv chránených týmto zákonom
alebo ohrození týchto práv sa môe ten, ktorého právo
bolo poruené alebo ohrozené, domáha toho, aby poruovanie èi ohrozovanie práva bolo zakázané a následky poruovania odstránené.
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§ 30
Ochrana práv
(1) Spory o práva pod¾a tohto zákona prerokúvajú
a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza
k poruovaniu práva alebo ohrozovaniu práva, boli najmä
a) stiahnuté z obchodnej siete,
b) definitívne odstránené z obchodnej siete,
c) inak zabezpeèené spôsobom zamedzujúcim ïalie
poruovanie alebo ohrozovanie práva,
d) znièené vhodným spôsobom.
(3) Opatrenia pod¾a odseku 2 sa vykonajú na náklady poruovate¾a alebo ohrozovate¾a práv chránených
týmto zákonom, pokia¾ osobitné okolnosti neodôvodòujú iný postup.

(2) Ak bola zásahom do práv pod¾a odseku 1 spôsobená koda, pokodený má právo na náhradu skutoènej
kody vrátane ulého zisku. Ak bola zásahom do práv
pod¾a odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená
nemajetková ujma, pokodený má právo na primerané
zadosuèinenie, ktorým môe by aj peòané plnenie.11)

(4) Návrh pod¾a odseku 2 písm. d) v èasti týkajúcej sa
spôsobu znièenia nie je pre súd záväzný.

§ 29

§ 31

Právo na informácie

Predbené opatrenie

(1) Pri poruení práv chránených týmto zákonom
alebo ohrození týchto práv môe majite¾ úitkového
vzoru iada, aby ten, kto jeho práva poruuje alebo
ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu
výrobku poruujúceho práva pod¾a tohto zákona
a okolností jeho uvedenia na trh.
(2) Informácie pod¾a odseku 1 obsahujú najmä
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov
a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania,
alebo sídlo výrobcu, spracovate¾a, skladovate¾a, distributéra, dodávate¾a, predajcu a iných predchádzajúcich drite¾ov výrobku,
b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo
objednanom mnostve a o cene prísluných výrobkov.
(3) Poskytnú informácie pod¾a odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá
a) má v drbe výrobky poruujúce práva pod¾a tohto
zákona,
b) vyuíva sluby poruujúce práva pod¾a tohto zákona,
c) poskytuje sluby vyuívané v èinnostiach spojených
s poruovaním práv pod¾a tohto zákona alebo
d) bola oznaèená osobou uvedenou v písmenách a) a
c) ako osoba zúèastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní sluieb
poruujúcich práva pod¾a tohto zákona.
11
12

) § 442a Obèianskeho zákonníka.
) § 74 a 77 a § 102 Obèianskeho súdneho poriadku.

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií
pod¾a § 29, ak by závanos ohrozenia alebo poruenia
práva bola neprimeraná závanosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloenej povinnosti.

(1) Pri ochrane práv pod¾a tohto zákona môe súd
predbeným opatrením12) uklada obsahovo rovnaké
povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak
akéko¾vek oneskorenie môe oprávnenej osobe spôsobi ako napravite¾nú majetkovú èi nemajetkovú
ujmu.
(2) V rámci rozhodnutia o predbenom opatrení môe
súd i bez návrhu uloi navrhovate¾ovi povinnos zloi
peòanú záruku v primeranej výke alebo podmieni
nadobudnutie úèinnosti rozhodnutia splnením uloenej povinnosti. Pri rozhodovaní o výke peòanej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môe vzniknú protistrane, ako aj na
majetkové monosti navrhovate¾a s tým, e uloenie
povinnosti zloi záruku nesmie by podstatnou prekákou úèelného uplatnenia práva.
(3) Na návrh môe súd, ktorý nariadil predbené
opatrenie, rozhodnú o vydaní peòanej záruky protistrane ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním predbeného opatrenia, ak toto predbené
opatrenie zaniklo alebo bolo zruené z iného dôvodu
ne preto, e sa návrhu vo veci samej vyhovelo alebo
preto, e právo navrhovate¾a bolo uspokojené.
(4) Ak v lehote iestich mesiacov od zistenia vzniku
ujmy pod¾a odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady
alebo zadosuèinenia na súde alebo k dohode úèastníkov o pouití záruky, súd záruku vráti.
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TRETIA ÈAS
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 32
Prihláka
(1) O zápis úitkového vzoru do registra sa iada prihlákou podanou na úrade.
(2) Predmetom prihláky môe by len jedno technické rieenie alebo skupina technických rieení, ktoré sú
navzájom spojené tak, e tvoria jedinú technickú mylienku.
(3) Technické rieenie musí by v prihláke opísané
a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník
uskutoèni.
(4) Prihláka musí obsahova
a) iados o zápis do registra úitkových vzorov s uvedením názvu technického rieenia,
b) opis technického rieenia, anotáciu, prípadne výkresy,
c) aspoò jeden nárok na ochranu,
d) identifikaèné údaje prihlasovate¾a èi spoluprihlasovate¾ov,
e) identifikaèné údaje pôvodcu èi spolupôvodcov,
f) doklad o nadobudnutí práva na ochranu úitkovým
vzorom, ak prihlasovate¾om nie je pôvodca.
§ 33
Deò podania prihláky
(1) Dòom podania prihláky je deò doruèenia alebo
deò doplnenia podania, ktoré obsahuje aspoò
a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovate¾a
poda prihláku,
b) údaje umoòujúce identifikáciu prihlasovate¾a
a styk s prihlasovate¾om a
c) èas, ktorá sa javí ako opis.
(2) Povinnos prihlasovate¾a urobi podanie v tátnom jazyku13) pod¾a § 58 ods. 8 neplatí na úèel urèenia
dòa podania prihláky vo vzahu k èasti podania pod¾a
odseku 1 písm. c).
§ 34
Právo prednosti
(1) Právo prednosti prihlasovate¾ovi vznikne
a) dòom podania prihláky alebo
b) dòom práva prednosti pod¾a medzinárodného
dohovoru5) vyplývajúcim z prvej prihláky, patentovej prihláky, autorského osvedèenia alebo osvedèenia o uitoènosti so zhodným predmetom.
(2) Právo prednosti pod¾a odseku 1 písm. b) mono
uplatni z prvej prihláky, patentovej prihláky, autorského osvedèenia alebo osvedèenia o uitoènosti so
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zhodným predmetom podanej v táte alebo vo vzahu
k tátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného
dohovoru5) alebo ktorý je èlenom Svetovej obchodnej
organizácie.6) Inak toto právo mono uplatni len za
podmienky vzájomnosti.
(3) Právo prednosti pod¾a odseku 1 písm. b) musí prihlasovate¾ uplatni u v prihláke a v lehote troch mesiacov od jej podania toto právo preukáza dokladom
o práve prednosti.
(4) Ak prihlasovate¾ nepreukáe právo prednosti
riadne a vèas pod¾a odseku 3, úrad prizná právo prednosti na základe odôvodnenej iadosti o dodatoèné
uznanie dokladu o práve prednosti za predpokladu, e
a) iados o vydanie dokladu o práve prednosti bola podaná príslunému úradu najneskôr v deò podania
prihláky v Slovenskej republike pod¾a § 33 a
b) iados o dodatoèné uznanie dokladu o práve prednosti spolu s dokladom o práve prednosti bola podaná najneskôr do 30 dní odo dòa doruèenia dokladu
o práve prednosti prihlasovate¾ovi.
(5) Úrad môe vyzva prihlasovate¾a, aby predloil
preklad dokladu o práve prednosti do tátneho jazyka.
(6) Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, ktoré nespåòa podmienky pod¾a tohto
ustanovenia, úrad v konaní neprihliada. Túto skutoènos úrad oznámi prihlasovate¾ovi.
(7) Na iados prihlasovate¾a alebo majite¾a úitkového vzoru úrad vydá doklad osvedèujúci právo prednosti
vyplývajúce z prihláky.
§ 35
Odboèenie z patentovej prihláky
alebo z európskej patentovej prihláky
(1) Ak prihlasovate¾ pred podaním prihláky poiadal
v Slovenskej republike o udelenie patentu14) na zhodný
predmet, môe pri podaní prihláky poadova priznanie dátumu podania, prípadne aj práva prednosti z tejto patentovej prihláky alebo európskej patentovej prihláky. Úrad prizná prihláke dátum podania,
prípadne aj právo prednosti z tejto patentovej prihláky
alebo európskej patentovej prihláky, ak sa prihláka
podá do dvoch mesiacov od doruèenia rozhodnutia
o tejto patentovej prihláke alebo európskej patentovej
prihláke, najneskôr vak do desiatich rokov od podania tejto patentovej prihláky alebo európskej patentovej prihláky.
(2) Prihlasovate¾ uplatòujúci právo pod¾a odseku 1 je
povinný v lehote troch mesiacov od podania prihláky
predloi rovnopis patentovej prihláky alebo európskej patentovej prihláky, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoláva, inak sa naò neprihliada.

13

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.

14

) Zákon è. 435/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov, Dohovor o ude¾ovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) [(oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 376/2002 Z. z. o podpísaní Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov
(Európsky patentový dohovor) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o ude¾ovaní európskych patentov (Európskeho patentového
dohovoru)].
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§ 36
Zmena európskej patentovej prihláky
(1) Na základe iadosti prihlasovate¾a európskej patentovej prihláky o zmenu európskej patentovej prihláky na prihláku (ïalej len zmena) podanej pod¾a
èl. 135 Európskeho patentového dohovoru2) úrad zaène konanie o prihláke pod¾a tretej èasti tohto zákona.
(2) Prihlasovate¾ je povinný na základe výzvy úradu
predloi do troch mesiacov preklad európskej patentovej prihláky do tátneho jazyka.
(3) V prípade, ak iados o zmenu nie je podaná do
troch mesiacov odo dòa, keï bola európska patentová
prihláka spävzatá alebo keï bolo doruèené oznámenie, e sa európska patentová prihláka povauje za
spävzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej
patentovej prihláky alebo o zruení európskeho patentu, prihlasovate¾ stráca právo prednosti vyplývajúce
z pôvodne podanej európskej patentovej prihláky.
(4) Ak bola iados o zmenu podaná v rozpore
s èl. 135 a 137 Európskeho patentového dohovoru,2)
úrad iados o zmenu zamietne.
§ 37
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(4) Ak konanie o prihláke nebolo zastavené pod¾a
odseku 1 alebo ak prihláka nebola zamietnutá pod¾a
odseku 2, úrad vykoná na predmet prihláky reer na
stav techniky (ïalej len reer). Výsledok reere
úrad oznámi prihlasovate¾ovi, prihláku spolu s výsledkom reere zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku.
(5) Na iados prihlasovate¾a podanú v lehote troch
mesiacov odo dòa podania prihláky úrad odloí zverejnenie prihláky, najdlhie vak do uplynutia 15 mesiacov odo dòa podania prihláky.
§ 39
Úprava a rozdelenie prihláky
(1) Prihlasovate¾ môe v priebehu konania o prihláke prihláku upravi; úpravy a zmeny vykonané v prihláke nesmú ís nad rámec jej pôvodného podania.
(2) A do doby zápisu úitkového vzoru do registra
pod¾a § 43 môe prihlasovate¾ prihláku rozdeli. Úrad
prizná vylúèeným prihlákam deò podania, prípadne
aj právo prednosti z pôvodnej prihláky, ak nejdú nad
jej rámec.

Preruenie konania o prihláke

Námietky proti zápisu do registra

(1) Na základe iadosti úèastníka súdneho konania,
ktorého predmetom je právo na ochranu úitkovým
vzorom, doloenej súdom potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad preruí konanie o prihláke, s výnimkou zverejnenia prihláky.

§ 40

(2) Lehoty pod¾a tohto zákona poèas preruenia konania neplynú.
(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté v spore o právo na ochranu úitkovým vzorom, a prípadnom prepise úrad pokraèuje
v konaní preruenom pod¾a odseku 1.
§ 38
Prieskum a zverejnenie prihláky
(1) Ak prihláka nespåòa podmienky pod¾a § 32
ods. 2 a 4, úrad vyzve prihlasovate¾a, aby nedostatky
v urèenej lehote odstránil. Ak prihlasovate¾ v urèenej
lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláke zastaví.
(2) Ak prihláka obsahuje predmet, ktorý sa pod¾a
§ 5 nepovauje za technické rieenie alebo je pod¾a § 6
vylúèený z ochrany, prípadne ak predmet prihláky
zjavne nespåòa podmienku pod¾a § 9, alebo prihláka
nespåòa podmienku pod¾a § 32 ods. 3, úrad prihláku
zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihláky
musí úrad umoni prihlasovate¾ovi vyjadri sa k dôvodom, na základe ktorých sa má prihláka zamietnu.
(3) Ak nastanú pochybnosti, môe úrad vyzva prihlasovate¾a, aby predvedením predmetu prihláky alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho vyuite¾nos. Ak prihlasovate¾ vyuite¾nos nepreukáe alebo
výzve nevyhovie, platí, e predmet prihláky nie je vyuite¾ný.

(1) Po zverejnení prihláky môe ktoko¾vek poda
v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úitkového vzoru do registra z dôvodu, e predmet prihláky nespåòa podmienky ochrany pod¾a § 4 a 6 alebo prihláka nespåòa podmienku
pod¾a § 32 ods. 3.
(2) Námietky musia obsahova právne a skutkové
odôvodnenie, ako aj dôkazy, prípadne oznaèenie dôkazov, ktoré namietate¾ predloí.
§ 41
(1) Úrad preskúma, èi námietky boli podané v lehote
pod¾a § 40 ods. 1 a obsahujú odôvodnenie pod¾a § 40
ods. 2.
(2) Ak námietky neboli podané pod¾a § 40 alebo namietate¾ nepredloí na výzvu úradu v urèenej lehote
oznaèené dôkazy, úrad konanie o námietkach zastaví.
(3) Úrad oboznámi prihlasovate¾a s námietkami podanými pod¾a § 40, o ktorých sa konanie nezastavilo
pod¾a odseku 2, a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril v urèenej lehote.
(4) Ak sa prihlasovate¾ k námietkam nevyjadrí v urèenej lehote pod¾a odseku 3, úrad konanie o prihláke
zastaví. Na túto skutoènos musí úrad prihlasovate¾a
vo výzve na podanie vyjadrenia upozorni.
(5) Ak nemono rozhodnú na základe písomných podaní namietate¾a a prihlasovate¾a, úrad nariadi ústne
pojednávanie. Úrad zároveò doruèí namietate¾ovi vyjadrenie prihlasovate¾a o námietkach.
(6) Úrad môe pokraèova v konaní o námietkach
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a rozhodnú vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný úèastník na ústnom pojednávaní nezúèastní.
(7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia pod¾a odseku 2
úrad doruèí namietate¾ovi a písomné vyhotovenie rozhodnutia pod¾a odseku 4 úrad doruèí prihlasovate¾ovi
a namietate¾ovi.
(8) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol
dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie
o zastavení konania o námietkach úrad doruèí prihlasovate¾ovi a namietate¾ovi.
§ 42
(1) Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovate¾
vyjadril, úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, èi predmet prihláky spåòa podmienky ochrany
pod¾a § 4 a 6 alebo prihláka spåòa podmienku pod¾a
§ 32 ods. 3.
(2) Ak úrad v konaní pod¾a odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh úèastníkov zistí, e
a) predmet prihláky úplne alebo èiastoène nespåòa
podmienky ochrany pod¾a § 4 a 6 alebo prihláka
nespåòa podmienku pod¾a § 32 ods. 3, námietkam
v príslunom rozsahu vyhovie a prihláku úplne alebo èiastoène zamietne alebo
b) podmienky pod¾a § 4 a 6 a § 32 ods. 3 sú splnené,
námietky zamietne.
(3) Rozhodnutie pod¾a odseku 2 úrad doruèí prihlasovate¾ovi a namietate¾ovi.
§ 43
Zápis úitkového vzoru do registra
(1) Ak konanie o prihláke nebolo zastavené pod¾a
§ 38 ods. 1 alebo prihláka nebola zamietnutá pod¾a
§ 38 ods. 2, proti zápisu úitkového vzoru do registra
neboli podané námietky pod¾a § 40 alebo námietky proti zápisu úitkového vzoru do registra boli zamietnuté
pod¾a § 42 ods. 2 písm. b), alebo konanie o námietkach
bolo zastavené, úrad zapíe úitkový vzor do registra
a prihlasovate¾ sa stáva majite¾om úitkového vzoru.
(2) Úrad vydá majite¾ovi úitkového vzoru osvedèenie
o zápise úitkového vzoru do registra a zápis úitkového vzoru oznámi vo vestníku.
(3) Ak je tým istým prihlasovate¾om podaných viac
prihláok so zhodným predmetom, môe sa pre tohto
prihlasovate¾a zapísa len jeden úitkový vzor.
Výmaz úitkového vzoru
§ 44
(1) Na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úitkového vzoru z registra (ïalej len výmaz), ak
a) predmet úitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu pod¾a § 4 a 6,
b) bola prihlasovate¾om osoba, ktorá nemala právo na
ochranu úitkovým vzorom pod¾a § 10 ods. 1, § 10
ods. 3 alebo § 11 ods. 1,
c) prihláka nespåòa podmienku pod¾a § 32 ods. 3,
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d) predmet úitkového vzoru ide nad rámec pôvodného
podania prihláky,
e) pre toho istého prihlasovate¾a bolo zapísaných viac
úitkových vzorov so zhodným predmetom,
f) neboli splnené podmienky na zápis úitkového vzoru do registra pod¾a predpisov platných v èase jeho
zápisu.
(2) Úrad môe vymaza úitkový vzor z registra pod¾a
odseku 1 písm. c) a e) alebo v prípade, ak predmet prihláky nie je zjavne spôsobilý na ochranu pod¾a § 5, 6
a 9 alebo prihláka nespåòala podmienku pod¾a § 32
ods. 3, aj z úradnej moci.
(3) Výmaz má úèinky, akoby úitkový vzor nebol do
registra zapísaný.
(4) Výmaz mono vykona i po zániku úitkového vzoru pod¾a § 27, ak navrhovate¾ preukáe právny záujem.
(5) Ak sa dôvody výmazu týkajú úitkového vzoru
èiastoène, úitkový vzor sa vymae z registra len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou nárokov na ochranu, prípadne aj opisu.
(6) Úrad môe úplne alebo èiastoène vymaza úitkový vzor z registra aj na návrh jeho majite¾a bez oh¾adu
na existenciu dôvodov pod¾a odseku 1; pri èiastoènom
výmaze na návrh majite¾a úitkového vzoru sa primerane pouije odsek 5.
§ 45
(1) Návrh na výmaz musí obsahova právne a skutkové odôvodnenie a súèasne sa musia predloi alebo
oznaèi dôkazy, ktoré navrhovate¾ výmazu predloí
a o ktoré sa návrh na výmaz opiera. Rozírenie alebo
doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné; na také
rozírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.
(2) Ak návrh na výmaz neobsahuje odôvodnenie pod¾a odseku 1 alebo navrhovate¾ nepredloí na výzvu
úradu v urèenej lehote oznaèené dôkazy, úrad konanie
o návrhu na výmaz zastaví. Na následok zastavenia konania musí by navrhovate¾ vo výzve upozornený.
(3) Úrad vyzve majite¾a úitkového vzoru, aby sa
k návrhu na výmaz v urèenej lehote vyjadril.
(4) Ak sa majite¾ úitkového vzoru v urèenej lehote
nevyjadrí, úrad vykoná výmaz úitkového vzoru z registra.
(5) Ak nemono rozhodnú na základe písomných podaní navrhovate¾a výmazu a majite¾a úitkového vzoru,
úrad urèí dátum ústneho pojednávania. Úrad zároveò
doruèí navrhovate¾ovi výmazu vyjadrenie majite¾a úitkového vzoru o návrhu na výmaz.
(6) Úrad môe pokraèova v konaní a rozhodnú vo
veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný úèastník na
ústnom pojednávaní nezúèastní.
§ 46
Spolu s návrhom na výmaz je navrhovate¾ povinný
zloi kauciu 2 500 Sk. Úrad kauciu bezodkladne vráti,
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ak sa v konaní preukáe, e návrh na výmaz bol podaný
oprávnene.
§ 47
Prepis
(1) Úrad zapíe ako majite¾a úitkového vzoru osobu
iadate¾a, ak
a) z právoplatného rozhodnutia súdu zistí, e osobe pôvodne zapísanej ako majite¾ úitkového vzoru právo
na ochranu úitkovým vzorom pod¾a § 10 ods. 1, § 10
ods. 3 alebo § 11 ods. 1 neprislúchalo,
b) iados o prepis podala osoba, ktorej pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu
úitkovým vzorom, alebo jej právny nástupca a
c) iados o prepis bola doruèená v lehote troch mesiacov odo dòa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2) Prílohou iadosti je právoplatné rozhodnutie
súdu pod¾a odseku 1 písm. a).
(3) Ak iados o prepis nespåòa podmienky pod¾a odseku 1 písm. a) a b) alebo odseku 2, úrad iados o prepis zamietne; pred rozhodnutím o zamietnutí iadosti
o prepis úrad umoní iadate¾ovi vyjadri sa k zisteným
dôvodom, na základe ktorých má by iados o prepis
zamietnutá.
(4) Ak osoba, ktorej pod¾a právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu úitkovým vzorom,
alebo jej právny nástupca nepodá iados o prepis v lehote pod¾a odseku 1 písm. c), úrad vymae úitkový
vzor z registra z úradnej moci.
(5) Na odòatie práv z prihláky a ich prepis na oprávnenú osobu sa primerane pouijú odseky 1 a 2. Ak nedôjde k prepisu práv z prihláky pod¾a odseku 4, úrad
prihláku zamietne.
§ 48
Urèovacie konanie
Úrad na iados urèí, èi predmet opísaný v iadosti
patrí do rozsahu ochrany urèitého úitkového vzoru.
§ 49
Zápis licencie, záloného práva, prevodu
alebo prechodu úitkového vzoru
a súdneho sporu do registra
(1) Ak iados o zápis licencie, záloného práva, prevodu alebo prechodu úitkového vzoru (ïalej len iados o zápis práva) èi súdneho sporu do registra neobsahuje náleitosti ustanovené veobecne záväzným
právnym predpisom (§ 59), úrad vyzve iadate¾a, aby
zistené nedostatky v urèenej lehote odstránil. Ak iadate¾ zistené nedostatky v urèenej lehote neodstráni,
úrad konanie o iadosti zastaví. Na následok zastavenia konania musí by iadate¾ vo výzve upozornený.
(2) Ak nastanú pochybnosti, môe úrad iada predloenie overenej kópie, prípadne originálu listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo iného dokladu
preukazujúceho zmenu majite¾a úitkového vzoru.
(3) Na nútenú licenciu, ktorú úrad zapíe do registra
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z úradnej moci po doruèení právoplatného rozhodnutia
súdu o jej udelení, sa nevzahujú odseky 1 a 2.
(4) Na základe iadosti úèastníka súdneho konania,
ktorého predmetom je právo na ochranu úitkovým
vzorom, doloenej súdom potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad zapíe do registra skutoènos, e
prebieha súdne konanie o právo na ochranu úitkovým
vzorom.
§ 50
Pokraèovanie v konaní
(1) Na základe iadosti úèastníka konania o predåenie úradom urèenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môe lehotu predåi.
(2) Ak úèastník konania pred úradom zmekal úradom urèenú lehotu na vykonanie úkonu, môe po uplynutí tejto lehoty poiada úrad o pokraèovanie v konaní
a zároveò urobi zmekaný úkon, a to najneskôr do
dvoch mesiacov od doruèenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmekania lehoty.
(3) Nemono vyhovie iadosti pod¾a odsekov 1 alebo
2 v prípade lehoty pod¾a § 41 ods. 2.
(4) Nemono vyhovie iadosti pod¾a odseku 2 v prípade zmekania lehôt pod¾a § 41 ods. 3 a § 45 ods. 2 a 3.
(5) Úrad zamietne iados o predåenie lehoty alebo
iados o pokraèovanie v konaní, ktorá nezodpovedá
podmienkam pod¾a odsekov 1 alebo 2, alebo jej nemono vyhovie pod¾a odsekov 3 alebo 4; pred rozhodnutím
o zamietnutí iadosti úrad umoní iadate¾ovi vyjadri
sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má by iados zamietnutá.
(6) Ak úrad iadosti o pokraèovanie v konaní vyhovie,
právne úèinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmekania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7) Ak úrad nerozhodne o zamietnutí iadosti pod¾a
odseku 1 do dvoch mesiacov od jej doruèenia, platí, e
iadosti bolo vyhovené.
§ 51
Uvedenie do predolého stavu
(1) Ak úèastník konania pred úradom napriek náleitej starostlivosti, ktorú si vyadovali okolnosti, zmekal
zákonnú alebo úradom urèenú lehotu na vykonanie
úkonu, prièom následkom nevykonania tohto úkonu je
zastavenie konania alebo strata iného práva, môe poiada úrad o uvedenie do predolého stavu a zároveò
urobi zmekaný úkon do 2 mesiacov od zániku prekáky, pre ktorú úkon nemohol vykona, najneskôr
vak do 12 mesiacov od uplynutia zmekanej lehoty
a v prípade zmekania lehoty na podanie iadosti o predåenie platnosti úitkového vzoru najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmekanej dodatoènej lehoty pod¾a
§ 26 ods. 5.
(2) Úèastník konania je povinný iados pod¾a odseku 1 odôvodni, uvies skutoènosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a deò zániku prekáky, pre ktorú úkon
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nemohol vykona. Na tvrdenia predloené po uplynutí
lehôt pod¾a odseku 1 úrad pri rozhodovaní o iadosti
neprihliada.
(3) Ak nastanú dôvodné pochybnosti o pravdivosti
odôvodnenia pod¾a odseku 2, môe úrad vyzva iadate¾a, aby svoje tvrdenia preukázal.
(4) Nemono vyhovie iadosti o uvedenie do predolého stavu v prípade zmekania lehôt na
a) podanie iadosti o pokraèovanie v konaní pod¾a § 50
ods. 2 a iadosti o uvedenie do predolého stavu pod¾a odseku 1,
b) uplatnenie a preukázanie práva prednosti pod¾a
§ 34,
c) podanie iadosti o odklad zverejnenia prihláky pod¾a § 38 ods. 5,
d) podanie námietok pod¾a § 40 ods. 1,
e) podanie opravného prostriedku v konaní pred úradom pod¾a § 53 ods. 1,
f) vykonanie úkonov pod¾a § 41 ods. 2 a 3 a § 45 ods. 2
a 3.
(5) Úrad zamietne iados o uvedenie do predolého
stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam pod¾a odsekov 1 a 2 alebo jej nemono vyhovie pod¾a odseku 4,
alebo iadate¾ nepreukáe svoje tvrdenia pod¾a odseku
3; pred rozhodnutím o zamietnutí iadosti úrad umoní
iadate¾ovi vyjadri sa k zisteným dôvodom, na základe
ktorých má by iados zamietnutá.
(6) Ak úrad vyhovie iadosti o uvedenie do predolého stavu, právne úèinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmekania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7) Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmekania lehoty do zániku právnych
úèinkov tohto rozhodnutia pod¾a odseku 6 vyuívala
technické rieenie, ktoré bolo predmetom prihláky
alebo úitkového vzoru, alebo vykonala preukázate¾né
prípravy bezprostredne smerujúce k vyuívaniu tohto
technického rieenia, môe technické rieenie vyuíva
v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti bez povinnosti
úhrady za vyuívanie technického rieenia.
(8) Prevod alebo prechod práva oprávneného uívate¾a pod¾a odseku 7 je moný výluène ako súèas prevodu
alebo prechodu podniku alebo jeho èasti, v rámci ktorej
sa technické rieenie vyuíva.
§ 52
Podklady pre rozhodnutie
(1) Úèastník konania pred úradom je povinný predloi alebo navrhnú dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli úèastníkmi
konania predloené alebo navrhnuté.
§ 53
Rozklad
(1) Proti rozhodnutiu úradu mono poda rozklad
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v lehote 30 dní od doruèenia rozhodnutia; vèas podaný
rozklad má odkladný úèinok.
(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho
rozsahom; to neplatí
a) vo veciach, v ktorých mono zaèa konanie z úradnej
moci,
b) vo veciach spoloèných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých úèastníkov konania na jednej strane.
(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a) vyhovené iadosti o pokraèovanie v konaní alebo iadosti o uvedenie do predolého stavu,
b) zastavené konanie pod¾a § 58 ods. 7.
§ 54
Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov
(1) Úèastníci konania majú právo nazera do spisov,
robi si z nich výpisy a odpisy.
(2) Pred zverejnením prihláky pod¾a § 38 ods. 4 je
úrad oprávnený bez súhlasu prihlasovate¾a oznámi
tretím osobám iba údaj, kto je pôvodcom, kto je prihlasovate¾om, názov úitkového vzoru, spisovú znaèku
prihláky a údaje o práve prednosti.
(3) Na základe iadosti umoní úrad pred zverejnením prihláky pod¾a § 38 ods. 4 nazrie do spisu týkajúceho sa prihláky majite¾ovi úitkového vzoru, majite¾ovi patentu, prihlasovate¾ovi alebo prihlasovate¾ovi
patentovej prihláky, ak táto prihláka odkazuje na
úitkový vzor alebo patent tohto majite¾a alebo prihláku alebo patentovú prihláku tohto prihlasovate¾a.
(4) Po zverejnení prihláky pod¾a § 38 ods. 4 úrad
umoní na základe iadosti tretej osobe nazrie do spisu týkajúceho sa prihláky alebo úitkového vzoru.
(5) Právo na nazeranie do spisu zahàòa aj právo na
vyhotovenie kópií za úhradu materiálnych nákladov
spojených so zhotovením kópií a s ich odoslaním.
(6) Na základe písomnej iadosti pôvodcu uvedeného
v prihláke pod¾a § 32 ods. 4 úrad nesprístupní jeho
identifikaèné údaje tretím osobám, najmä pri zverejnení prihláky, oznámení o zápise úitkového vzoru, vydaní osvedèenia o zápise úitkového vzoru do registra
a pri nazeraní do spisu.
(7) Na základe iadosti a preukázania právneho záujmu úrad oznámi iadate¾ovi, èi ním oznaèená osoba je,
alebo nie je uvedená ako pôvodca v prihláke.
(8) Z práva na nazeranie sú vylúèené
a) èasti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na
zabezpeèenie práva na informácie tretích osôb vrátane úèastníkov konania,
b) na základe písomnej iadosti prihlasovate¾a alebo
majite¾a úitkového vzoru èasti spisu obsahujúce
obchodné tajomstvo a
c) zápisnice o hlasovaní a èasti spisu obsahujúce pomocné poznámky alebo návrhy rozhodnutí, výmerov
èi stanovísk.
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§ 55
Register
(1) Úrad vedie register, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihlákach a úitkových vzoroch.
Kadý má právo na nazeranie do registra.
(2) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné,
kým nie je rozhodnutím prísluného orgánu urèené
inak.
(3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu
z právoplatného a vykonate¾ného rozhodnutia prísluného orgánu úrad po doruèení rozhodnutia opatreného
dolokou právoplatnosti bezodkladne vyznaèí v registri.
(4) Zápis údajov a skutoèností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia prísluného orgánu pod¾a odseku 3 sa nepovauje za rozhodnutie vydané v konaní
pod¾a veobecných predpisov o správnom konaní.15)
§ 56
Vestník
Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejòuje a oznamuje
skutoènosti týkajúce sa prihláok a úitkových vzorov,
ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.
§ 57
Medzinárodná prihláka
(1) Prihlasovate¾ medzinárodnej prihláky,1) ktorou
sa iada o zápis úitkového vzoru do registra v Slovenskej republike, je povinný predloi túto medzinárodnú
prihláku úradu v lehote 31 mesiacov od vzniku práva
prednosti a predloi jej preklad v tátnom jazyku.13)
(2) Na iados prihlasovate¾a, za predpokladu splnenia podmienok pod¾a odseku 1, môe úrad zaèa konanie o medzinárodnej prihláke aj pred uplynutím lehôt
uvedených v odseku 1.

(2) Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia by v konaní pred úradom
zastúpené oprávneným zástupcom16) s výnimkou úkonov predchádzajúcich a spojených s urèením dòa podania pod¾a § 33.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzahuje na úèastníkov konania, ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú obèanmi èlenského tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a právnické osoby, ktoré majú svoju
správu alebo sídlo svojej podnikate¾skej èinnosti na
území èlenského tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takýto úèastník konania je povinný
oznámi úradu adresu na doruèovanie na území Slovenskej republiky.
(4) Na konanie pred úradom pod¾a tohto zákona sa
vzahujú veobecné predpisy o správnom konaní,15) ak
tento zákon neustanovuje inak.
(5) Na konanie pred úradom pod¾a tohto zákona sa
nevzahujú ustanovenia o preruení konania, o èestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatreniach proti neèinnosti pod¾a veobecných predpisov
o správnom konaní.15)
(6) Ak úèastník konania nevyhovie výzve úradu v urèenej lehote, úrad môe konanie zastavi. Na tento následok musí by úèastník konania vo výzve upozornený.
(7) Úrad konanie zastaví aj na iados toho, kto podal
návrh na jeho zaèatie. Návrh na zastavenie konania nemono vzia spä.
(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na
úrad sa robí písomne v tátnom jazyku.13)

TVRTÁ ÈAS
SPOLOÈNÉ, SPLNOMOCÒOVACIE,
PRECHODNÉ A ZRUOVACIE USTANOVENIA

§ 59

Spoloèné ustanovenia
(1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území èlenského tátu medzinárodného dohovoru5) alebo
na území tátu, ktorý je èlenom Svetovej obchodnej organizácie,6) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia úitkových vzorov; ak tát, v ktorom majú osoby trvalý pobyt alebo
sídlo, nie je èlenským tátom medzinárodného dohovoru alebo èlenom Svetovej obchodnej organizácie, práva
16

a povinnosti pod¾a tohto zákona im mono prizna len
za podmienky vzájomnosti.

(9) Podanie na úrad sa môe vykona prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie
nie je podpísané elektronickým podpisom, treba ho doplni v písomnej forme v lehote dvoch týdòov, inak sa
takéto podanie povauje za právne neúèinné.

§ 58

15
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Splnomocòovacie ustanovenie
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
ustanoví podrobnosti o
a) náleitostiach prihláky,
b) spôsobe a náleitostiach uplatnenia a preukázania
práva prednosti,
c) preklade medzinárodnej prihláky,1)
d) náleitostiach iadosti o odklad zverejnenia prihláky,
e) náleitostiach námietok proti zápisu úitkového
vzoru do registra,

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona è. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona è. 55/1997 Z. z.
o ochranných známkach v znení zákona è. 577/2001 Z. z. a zákona è. 14/2004 Z. z., zákon è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov v znení neskorích predpisov.
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f) náleitostiach iadosti o predåenie platnosti úitkového vzoru,
g) náleitostiach návrhu na výmaz, iadosti o prepis,
iadosti o urèenie, iadosti o pokraèovanie v konaní
a iadosti o uvedenie do predolého stavu,
h) spôsobe podania a náleitostiach iadosti o zápis
práva, iadosti o zápis súdneho sporu do registra
a iadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihláky do registra,
i) údajoch zapisovaných do registra a zverejòovaných
vo vestníku.

registra pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik
týchto práv a vzahov, ako aj nároky z nich vzniknuté
pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa
posudzujú pod¾a predpisov platných v èase ich vzniku.
§ 61
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 60

§ 62

Prechodné ustanovenia
(1) Konania o prihlákach a konania vo veciach úitkových vzorov, ktoré neboli právoplatne ukonèené pred
dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa ukonèia pod¾a tohto zákona.
(2) Práva a vzahy z úitkových vzorov zapísaných do
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Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa:
Zákon è. 478/1992 Zb. o úitkových vzoroch v znení
èl. VI zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 90/1993 Z. z. a èl. III zákona è. 435/2001 Z. z.
Príloha
k zákonu è. 517/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20; Ú. v. ES L 213, 30. 7. 1998).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopåòa smernica
2001/83/ES o právnych predpisoch spoloèenstva týkajúcich sa liekov na humánne pouitie (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymoite¾nosti práv duevného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z. zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona

è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z. a zákona è. 460/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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V sadzobníku správnych poplatkov v IX. èasti Colníctvo
1. V poloke 159 sa vypúa písmeno f) vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 36o.
Doterajie písmená g) a l) sa oznaèujú ako písmená f) a k).
V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. èasti Priemyselné práva
2. V poloke 214 písm. a) sa vypúa slovo fotokópie,.
3. V poloke 214 písmeno b) znie:
b) iados na vykonanie odbornej skúky
alebo skúky spôsobilosti na výkon
povolania patentového zástupcu ............ 1 500 Sk.
4. V poloke 215 sa vypúa písmeno a).
Doterajie písmená b) a e) sa oznaèujú ako písmená a) a d).
5. V poloke 215 písmená a) a b) znejú:
a) pokraèovanie v konaní .......................... 2 000 Sk
b) uvedenie do predolého stavu ................ 5 000 Sk.
6. V poloke 216 písm. b) body 9. a 11. znejú:
9. zápis nútenej licencie, alebo zápis
jej zruenia do registra ....................... 500 Sk
10. zápis záloného práva alebo zápis
jeho ukonèenia do registra .................. 500 Sk
11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho
ukonèenia do registra ......................... 500 Sk.
7. V poloke 216 písm. b) sa vypúajú body 12.
a 13.
8. V poloke 216 písm. c) bode 1. sa suma 2 500 Sk
nahrádza sumou 3 500 Sk.
9. V poloke 216 písm. e) sa suma 3 000 Sk nahrádza sumou 5 000 Sk.
10. Poloka 216 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) Predåenie doby platnosti dodatkového
ochranného osvedèenia pod¾a
osobitného predpisu47) .......................... 1 000 Sk.
Poznámka pod èiarou k odkazu 47 znie:

47) Nariadenie Rady (EHS) è. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení
dodatkového ochranného osvedèenia na lieèivá v platnom
znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES
L 182, 2. 7. 1992 )..

11. V poznámke k poloke 216 sa za slová sú predloené vkladajú slová do dvoch mesiacov odo dòa doruèenia výzvy úradu, za slová CD sa vkladá èiarka
a slová DVD a vypúajú sa slová vo verzii MS Word
95/97,.
12. V poloke 216a písmeno a) znie:
a) Zmena európskej patentovej prihláky
na národnú patentovú prihláku, národnú
prihláku úitkového vzoru alebo národnú
prihláku osvedèenia o uitoènosti pod¾a
èl. 135 ods. 2 a èl. 140 Európskej patentovej
dohody, za kadý tát ............................... 600 Sk.
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13. V poloke 216a písm. b) sa slovo oznámení nahrádza slovom oznámenie.
14. V poloke 216a písmená c) a d) znejú:
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu
alebo opraveného prekladu, alebo
prekladu zmeneného znenia
európskeho patentu ............................ 3 500 Sk
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloeného
prekladu európskeho patentového spisu
v dodatoènej lehote ............................... 7 000 Sk.
15. V poloke 217 písm. b) a d) sa suma 1 000 Sk
nahrádza sumou 1 500 Sk.
16. Poloka 217 sa dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka
Ak podania pod¾a písmen a) a d) sú predloené do 5
dní od písomného podania na riadne oznaèenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou
potou, prísluné súbory sú oznaèené zodpovedajúcim
èíslom patentovej prihláky a upravené vo formáte
doc, alebo vo formáte rtf s pouitými základnými
typmi písma, prípadným predloením obrazových èastí
vo formáte tiff s rozlíením 300 alebo 600 dpi, vyberie
sa poplatok vo výke dvoch tretín príslunej sadzby..
17. V poloke 218 body 1. a 2. znejú:
1. Udriavanie platnosti patentu, európskeho patentu za
a) 3. rok ................................................... 2 000 Sk
b) 4. rok ................................................... 2 500 Sk
c) 5. rok ................................................... 3 000 Sk
d) 6. rok ................................................... 3 500 Sk
e) 7. rok ................................................... 4 000 Sk
f) 8. rok ................................................... 4 500 Sk
g) 9. rok ................................................... 5 000 Sk
h) 10. rok ................................................. 6 000 Sk
i) 11. rok ................................................. 7 000 Sk
j) 12. rok ................................................. 8 000 Sk
k) 13. rok ................................................. 9 000 Sk
l) 14. rok ............................................... 10 000 Sk
m) 15. rok ................................................ 11 000 Sk
n) 16. rok ............................................... 12 000 Sk
o) 17. rok ............................................... 14 000 Sk
p) 18. rok ............................................... 16 000 Sk
q) 19. rok ............................................... 18 000 Sk
r) 20. rok ............................................... 20 000 Sk
2. Udriavanie platnosti dodatkového ochranného
osvedèenia za
a) 1. rok ................................................ 30 000 Sk
b) 2. rok ................................................ 40 000 Sk
c) 3. rok ................................................ 50 000 Sk
d) 4. rok ................................................ 60 000 Sk
e) 5. rok ................................................ 70 000 Sk.
18. Poloka 218 sa dopåòa bodom 3., ktorý znie:
3. Udriavanie platnosti dodatkového
ochranného osvedèenia poèas doby
predåenej pod¾a
osobitného predpisu47) .................... 25 000 Sk.
19. V poznámke k poloke 218 bod 7. znie:
7. Poplatok za udriavanie platnosti patentu, európ-
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skeho patentu, dodatkového ochranného osvedèenia za kadý ïalí nasledujúci rok sa platí bez
výzvy a je splatný v predchádzajúcom roku platnosti patentu, európskeho patentu, dodatkového
ochranného osvedèenia, najneskôr dòa, v ktorom
uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu,
európskeho patentu, dodatkového ochranného
osvedèenia.
20. Poloka 219 sa vypúa.
21. V poloke 221 písmeno a) znie:
a) Podanie prihláky úitkového vzoru
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ...... 1 000 Sk
2. iným prihlasovate¾om ako pôvodcom
alebo prihlasovate¾mi, ktorí nie sú
zhodní so spolupôvodcami ................. 2 000 Sk.
22. V poloke 221 písm. b) bod l. znie:
1. odklad zverejnenia prihláky ................. 500 Sk.
23. V poloke 221 písm. b) bod 7. znie:
7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej
zruenia do registra ............................. 500 Sk.
24. V poloke 221 písm. b) bod 8. znie:
8. zápis záloného práva alebo zápis jeho
ukonèenia do registra ......................... 500 Sk.
25. Poloka 222 znie:
Poloka 222
a) Podanie iadosti o urèenie, èi technické
rieenie patrí do rozsahu zapísaného
úitkového vzoru ................................... 5 000 Sk
b) Podanie námietok proti zápisu
úitkového vzoru do registra .................... 800 Sk
c) Podanie návrhu na výmaz úitkového
vzoru z registra úitkových vzorov ......... 1 500 Sk
d) Podanie iadosti o prepis majite¾a
úitkového vzoru .................................. 1 000 Sk
Poznámka
Ak podania pod¾a písmen a) a b) sú predloené do 5
dní od písomného podania na riadne oznaèenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou
potou, prísluné súbory sú oznaèené zodpovedajúcim
èíslom prihláky úitkového vzoru a upravené vo formáte doc, alebo vo formáte rtf s pouitými základnými typmi písma, prípadným predloením obrazových
èastí vo formáte tiff s rozlíením 300 alebo 600 dpi,
vyberie sa poplatok vo výke dvoch tretín príslunej
sadzby..
26. Poloka 223 znie:
Predåenie platnosti zápisu úitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky ........................... 4 000 Sk
2. po prvý raz o tri roky v dodatoènej lehote
do iestich mesiacov od skonèenia platnosti
úitkového vzoru ................................ 8 000 Sk
3. po druhý raz o tri roky ........................ 8 000 Sk
4. po druhý raz o tri roky v dodatoènej lehote
do iestich mesiacov od skonèenia platnosti
úitkového vzoru ................................ 16 000 Sk.
27. V poznámke k poloke 223 sa vypúa bod 2.
a súèasne sa zruuje oznaèenie bodu 1.
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28. V poloke 224 písm. c) bode 2. sa suma 600 Sk
nahrádza sumou 800 Sk.
29. V poloke 224 písm. c) body 7. a 8. znejú:
7. zápis záloného práva alebo zápis
jeho ukonèenia do registra dizajnov .... 500 Sk
8. zápis súdneho sporu alebo zápis
jeho ukonèenia do registra dizajnov ...... 500 Sk.
30. V poloke 224 písm. c) sa vypúa bod 9.
31. V poloke 225 písmená a) a b) znejú:
a) Podanie iadosti o urèenie, èi vonkajia
úprava výrobku patrí do rozsahu
zapísaného dizajnu ............................. 5 000 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu
z registra dizajnov ........................... 1 500 Sk
2. za kadý ïalí dizajn obsiahnutý
v zapísanom dizajne ........................... 500 Sk.
32. Poloka 225 sa dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka
Ak podania pod¾a písmen a) a b) sú predloené do 5
dní od písomného podania na riadne oznaèenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou
potou, prísluné súbory sú oznaèené zodpovedajúcim
èíslom prihláky dizajnu a upravené vo formáte doc,
alebo vo formáte rtf s pouitými základnými typmi
písma, prípadným predloením obrazových èastí vo
formáte tiff s rozlíením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa
poplatok vo výke dvoch tretín príslunej sadzby..
33. V poloke 226 body 1. a 4. vrátane nadpisu znejú:
Predåenie platnosti zápisu dizajnu
1. po prvý raz o pä rokov .................... 3 000 Sk
2. po druhý raz o pä rokov .................. 6 000 Sk
3. po tretí raz o pä rokov .................... 9 000 Sk
4. po tvrtý raz o pä rokov ................... 12 000 Sk.
34. V poloke 227 písm. b) bod 1. sa suma 600 Sk
nahrádza sumou 800 Sk.
35. V poloke 227 písm. b) bod 6. znie:
6. zápis nútenej licencie alebo zápis
jej zruenia do registra ......................... 500 Sk.
36. V poloke 227 písm. b) sa vypúa bod 7.
37. V poloke 227 písm. b) sa dopåòajú body 7. a 8.,
ktoré znejú:
7. zápis záloného práva alebo jeho
zániku do registra ............................... 500 Sk
8. zápis súdneho sporu alebo jeho
ukonèenia do registra ......................... 500 Sk.
38. Poloka 228 sa dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka
Ak podanie pod¾a tejto poloky je predloené do 5 dní
od písomného podania na riadne oznaèenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou potou, prísluné súbory sú oznaèené zodpovedajúcim èíslom prihláky topografie polovodièových výrobkov
a upravené vo formáte doc, alebo vo formáte rtf s pouitými základnými typmi písma, prípadným predloe-
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ním obrazových èastí vo formáte tiff s rozlíením 300
alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výke dvoch tretín
príslunej sadzby..
39. V poloke 229 písmeno a) znie:
a) Podanie prihláky alebo rozdelenej prihláky
1. individuálnej ochrannej známky
do troch tried tovarov alebo sluieb .. 5 000 Sk
2. kolektívnej ochrannej známky
do troch tried tovarov
alebo sluieb ................................. 10 000 Sk
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej
známky, za kadú triedu tovarov
alebo sluieb nad tri triedy ................... 500 Sk.
40. V poloke 229 písm. b) bod 1. sa suma 600 Sk
nahrádza sumou 800 Sk.
41. V poloke 229 písm. b) sa vypúa bod 7.
42. V poloke 230 písm. a) sa suma 600 Sk nahrádza sumou 1 500 Sk.
43. Poloka 230 sa dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka
Ak podania pod¾a písmen a) a b) sú predloené do
5 dní od písomného podania na riadne oznaèenej 3,5
palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou potou, prísluné súbory sú oznaèené zodpovedajúcim èíslom prihláky ochrannej známky a upravené
vo formáte doc, alebo vo formáte rtf s pouitými základnými typmi písma, prípadným predloením obrazových èastí vo formáte tiff s rozlíením 300 alebo
600 dpi, vyberie sa poplatok vo výke dvoch tretín príslunej sadzby..
44. Poloka 231 znie:
Obnova zápisu
a) individuálnej ochrannej známky
do troch tried tovarov alebo sluieb ...... 4 000 Sk
b) kolektívnej ochrannej známky do troch
tried tovarov alebo sluieb .................... 8 000 Sk
c) individuálnej ochrannej známky
do troch tried tovarov alebo sluieb
podanej po uplynutí ochrannej doby,
najneskôr vak do iestich mesiacov
od tohto dátumu .................................. 8 000 Sk
d) kolektívnej ochrannej známky
do troch tried tovarov alebo sluieb
podanej po uplynutí ochrannej doby,
najneskôr vak do iestich mesiacov
od tohto dátumu ................................ 16 000 Sk
e) individuálnej alebo kolektívnej
ochrannej známky, za kadú triedu
tovarov alebo sluieb nad tri triedy ............. 500 Sk
Poznámka
Ak dôjde k zápisu ochrannej známky do registra
ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby,
poplatok za obnovu zápisu je splatný bez iadosti majite¾a ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania
osvedèenia na základe písomnej výzvy..
45. V poloke 232 písm. a) sa suma 2 500 Sk nahrádza sumou 3 000 Sk.
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46. Nadpis OZNAÈENIE PÔVODU VÝROBKOV nad
polokami 233 a 235 sa nahrádza nadpisom OZNAÈENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAÈENIE VÝROBKOV.
47. V poloke 233 sa vypúa písmeno b) a súèasne
sa zruuje oznaèenie písmena a).
48. V poloke 234 sa suma 2 000 Sk nahrádza sumou 4 000 Sk.
49. Poloka 234 sa dopåòa poznámkou, ktorá znie:
Poznámka
Ak podanie pod¾a tejto poloky je predloené do 5 dní
od písomného podania na riadne oznaèenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou potou, prísluné súbory sú oznaèené zodpovedajúcim
èíslom prihláky oznaèenia pôvodu výrobku alebo zemepisného oznaèenia výrobku a upravené vo formáte
doc, alebo vo formáte rtf s pouitými základnými
typmi písma, prípadným predloením obrazových èastí
vo formáte tiff s rozlíením 300 alebo 600 dpi, vyberie
sa poplatok vo výke dvoch tretín príslunej sadzby..
Èl. III
Zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových
ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona
è. 402/2002 Z. z. a zákona è. 84/2007 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovami alebo zvieratá
vypúa èiarka a slová alebo pre sa nahrádzajú slovami a ani na.
2. V § 7 ods. 3 druhá veta znie:
To platí aj pre medzinárodné prihláky s urèením pre
Slovenskú republiku, keï za zverejnenie medzinárodnej prihláky sa povauje zverejnenie vo vestníku
(§ 41), a pre európske patentové prihláky s urèením
pre Slovenskú republiku (ïalej len európska patentová prihláka); keï za zverejnenie európskej patentovej
prihláky sa povauje zverejnenie pod¾a èl. 93 alebo
èl. 153 Európskeho patentového dohovoru..
3. V § 11 ods. 5 v druhej vete sa slovo dosiahnutý
nahrádza slovom dosiahnute¾ný.
4. V § 11 ods. 5 v tretej vete sa vypúajú slová dohodnutá alebo rozhodnutím súdu urèená.
5. V § 11 sa vypúa odsek 6.
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 6.
6. V § 11 ods. 6 sa slová 1 a 6 nahrádzajú slovami
1 a 5.
7. V § 16 odsek 1 sa slová Slovenskej republike nahrádzajú slovami èlenskom táte Európskej únie alebo táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
8. V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
Na urèenie rozsahu práva pestovate¾a pod¾a vety prvej
a podmienky uplatòovania tohto práva sa primerane
pouijú ustanovenia osobitného predpisu.6a).

Strana 3682

Zbierka zákonov è. 517/2007

Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) Èlánok 14 nariadenia Rady (ES) è. 2100/94 z 27. júla 1994
o právach spoloèenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 03/ zv. 16 Ú. v. ES L 227, 1. 9. 1994.)..

9. V § 18 ods. 1 písmeno f) znie:
f) pri èinnosti vykonávanej na experimentálne úèely,
za ktoré sa povaujú aj túdie a skúky nevyhnutné
na registraèné konanie pod¾a osobitného predpisu.8a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov..

10. V § 27 ods. 6 sa za slová právo na udelenie vkladá slovo kríovej.
11. V § 27 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ak bola majite¾ovi patentu udelená nútená licencia na vyuívanie odrody rastliny pod¾a osobitného
predpisu,13b) má majite¾ ¾achtite¾ského osvedèenia
právo na udelenie kríovej nútenej licencie na vyuívanie biotechnologického vynálezu..
Doterajie odseky 7 a 8 sa oznaèujú ako odseky 8 a 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) § 10 zákona è. 132/1989 Zb. v znení neskorích predpisov..

12. V § 31 sa vypúajú odseky 3 a 4.
13. V § 35 ods. 2. písmeno c) znie:
c) èas, ktorá sa javí ako opis..
14. V § 35 ods. 3 sa slová § 79 ods. 7 nahrádzajú
slovami 79 ods. 8.
15. V § 35 ods. 4 znie:
(4) Ak úrad zistí, e prihláka nespåòa náleitosti
pod¾a odseku 2 písm. c) alebo je neúplná, vyzve prihlasovate¾a, aby prihláku v ním urèenej lehote doplnil..
16. V § 35 odsek 6 znie:
(6) Urèenie dòa podania prihláky pod¾a odseku 5
sa neuplatní, ak po doplnení podania z dôvodu neúplnosti pod¾a odseku 4 prihlasovate¾ pred zverejnením
prihláky vezme spä svoje podanie v èasti takto doplnenej..
17. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
§ 35a
(1) Èas podania pod¾a § 35 ods. 2 písm. c) môe prihlasovate¾ nahradi odkazom na prvú prihláku, ak
v prihláke uplatnil právo prednosti pod¾a § 36 ods. 2.
(2) Odkaz na prvú prihláku pod¾a odseku 1 obsahuje
a) výslovný prejav vôle prihlasovate¾a, e èas podania
pod¾a § 35 ods. 2 písm. c) nahrádza odkazom na prvú
prihláku,
b) èíslo prvej prihláky,
c) deò podania prvej prihláky,

Èiastka 218

d) tát, v ktorom bola prvá prihláka podaná, prípadne
orgán, ktorému bola prvá prihláka podaná.
(3) Prihlasovate¾ je povinný predloi na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov kópiu prvej prihláky; ak
prvá prihláka nie je v tátnom jazyku, prihlasovate¾ je
povinný na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov
predloi aj jej preklad do tátneho jazyka.
(4) Ak odkaz na prvú prihláku pod¾a odseku 1 neobsahuje náleitosti pod¾a odseku 2 alebo prihlasovate¾
nevyhovie výzve úradu pod¾a odseku 3, bude sa prihláka povaova za nepodanú. Ak sa prihláka povauje za nepodanú, úrad o tom upovedomí prihlasovate¾a..
18. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová zo starej nahrádzajú slovami z prvej.
19. V § 36 ods. 3 v prvej vete sa slovo skoria nahrádza slovom prvá.
20. V § 36 ods. 5 sa za slová Ak prihlasovate¾ vkladajú slová napriek náleitej starostlivosti, ktorú si vyadovali okolnosti,.
21. V § 36 ods. 5 písm. b) sa vypúajú slová bez jeho
zavinenia.
22. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
§ 36a
(1) Ak prihlasovate¾ pred podaním prihláky podal
v Slovenskej republike prihláku úitkového vzoru so
zhodným predmetom, môe pri podaní prihláky poadova priznanie dátumu podania, prípadne aj právo
prednosti z tejto prihláky úitkového vzoru. Úrad prizná prihláke dátum podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihláky úitkového vzoru, pokia¾ sa prihláka podá do 36 mesiacov od podania prihláky
úitkového vzoru; ak bolo konanie o prihláke úitkového vzoru zastavené alebo prihláka úitkového vzoru
bola zamietnutá, prihláka musí by podaná do dvoch
mesiacov od doruèenia tohto rozhodnutia, najneskôr
vak do 36 mesiacov od podania prihláky úitkového
vzoru.
(2) Prihlasovate¾ uplatòujúci právo pod¾a odseku 1 je
povinný v lehote troch mesiacov od podania prihláky
predloi rovnopis prihláky úitkového vzoru, ktorej
dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoláva, inak sa naò neprihliada..
23. V § 38 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 5,
ktoré znejú:
(2) Uloený biologický materiál je odo dòa zverejnenia prihláky do udelenia patentu prístupný prostredníctvom poskytnutia vzorky na základe iadosti. Prihlasovate¾ je oprávnený na základe iadosti podanej
úradu pred zverejnením prihláky obmedzi prístup
k uloenému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov.
(3) Po udelení patentu, bez oh¾adu na jeho zruenie
alebo zánik, je uloený biologický materiál prístupný
prostredníctvom poskytnutia vzorky na základe iadosti.
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(4) Vzorku mono poskytnú len v prípade, ak sa osoba, ktorá o òu iada, prípadne nezávislý expert pod¾a
odseku 2 druhej vety, zaviae, e poèas platnosti patentu
a) neposkytne vzorku ani materiál z nej odvodený tretej
osobe a
b) vzorku a materiál z nej odvodený bude pouíva len
na experimentálne úèely, ibae ho prihlasovate¾ alebo majite¾ patentu tohto záväzku výslovne zbaví.
(5) Prihlasovate¾ je oprávnený na základe iadosti podanej úradu pred zverejnením prihláky obmedzi prístup k uloenému biologickému materiálu na dobu 20
rokov odo dòa podania prihláky len pre nezávislých
expertov pre prípad, e bude prihláka zamietnutá alebo konanie o prihláke bude zastavené; odsek 4 sa pouije primerane..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 6 a 8.
24. § 38 sa dopåòa odsekom 9, ktorý znie:
(9) Na opätovné uloenie biologického materiálu
v uznávanej ukladacej intitúcii sa vzahujú podmienky ustanovené medzinárodným dohovorom.15).
25. § 45 vrátane nadpisu znie:
§ 45
Úprava a rozdelenie prihláky
(1) Prihlasovate¾ môe v priebehu konania o prihláke prihláku upravi; úpravy a zmeny vykonané v prihláke nesmú ís nad rámec jej pôvodného podania.
(2) A do doby udelenia patentu pod¾a § 44 ods. 4
môe prihlasovate¾ prihláku rozdeli. Úrad prizná vylúèeným prihlákam deò podania, prípadne aj právo
prednosti z pôvodnej prihláky, ak nejdú nad jej rámec.
(3) Ak dôjde k vylúèeniu prihláky po zaèatí úplného
prieskumu pod¾a § 43, povauje sa vylúèená prihláka
za prihláku, v ktorej bola podaná iados o úplný prieskum..
26. V § 46 odsek 4 znie:
(4) Úrad môe patent zrui aj po jeho zániku, ak navrhovate¾ preukáe právny záujem..
27. V § 51 ods. 2 sa za slovo môe vkladajú slová
po uplynutí tejto lehoty.
28. V § 51 ods. 2 sa za slová zmekaný úkon vkladá
èiarka a slová a to.
29. V § 51 odsek 4 znie:
(4) Nemono vyhovie iadosti pod¾a odseku 2 v prípade lehoty pod¾a § 47 ods. 1 a 2..
30. V § 51 ods. 5 sa slová sa na òu vzahuje zákaz
nahrádzajú slovami jej nemono vyhovie.
31. V § 51 ods. 6 sa za slovom úrad vypúa slovo
vyhovie a za slová v konaní sa vkladá slovo vyhovie.
32. V § 51 ods. 7 sa slová odsekov 1 alebo 2 nahrádzajú slovami odseku 1.
33. V § 52 ods. 1 sa slová bez vlastného zavinenia

Strana 3683

nahrádzajú slovami napriek náleitej starostlivosti,
ktorú si vyadovali okolnosti,.
34. V § 52 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
a v prípade zmekania lehoty na zaplatenie udriavacieho poplatku pod¾a § 79 ods. 9 najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmekanej dodatoènej lehoty pod¾a
medzinárodného dohovoru15a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) Èlánok 5bis ods. 1 Parískeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláka ministra zahranièných vecí
è. 64/1975 Zb. o Parískom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli
14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu
6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone
31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhláky ministra zahranièných vecí è. 81/1985 Zb.)..

35. V § 52 ods. 3 prvá veta znie:
Úèastník konania je povinný iados pod¾a odseku 1
odôvodni, uvies skutoènosti, ktoré bránili vykonaniu
úkonu, a deò zániku prekáky, pre ktorú úkon nemohol vykona..
36. V § 52 odsek 5 znie:
(5) Nemono vyhovie iadosti o uvedenie do predolého stavu v prípade zmekania lehôt na
a) podanie iadosti o pokraèovanie v konaní pod¾a § 51
ods. 2 a iadosti o uvedenie do predolého stavu pod¾a odseku 1,
b) dodatoèné priznanie a preukázanie práva prednosti
pod¾a § 36 ods. 4, 5 a 7,
c) podanie opravného prostriedku v konaní pred úradom pod¾a § 55 ods. 1,
d) vykonanie úkonov pod¾a § 47 ods. 1 a 2..
37. V § 52 ods. 6 sa slová sa na òu vzahuje zákaz
nahrádzajú slovami jej nemono vyhovie.
38. V § 52 ods. 8 sa vypúa slovo zverejnenej a slovo naïalej.
39. V § 55 ods. 3 písm. b) sa slová § 79 ods. 5 nahrádzajú slovami § 79 ods. 6.
40. V § 55 sa vypúa odsek 4.
41. V § 58 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Ak prihlasovate¾ medzinárodnej prihláky,1) ktorou sa iada o udelenie patentu v Slovenskej republike,
nepredloí túto medzinárodnú prihláku úradu v lehote pod¾a odseku 3, úrad prizná tejto medzinárodnej prihláke právo prednosti pod¾a § 36 ods. 1 písm. a)..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
42. V § 59 ods. 8 sa slová § 11 ods. 6 nahrádzajú
slovami § 11 ods. 5.
43. V § 60 ods. 3 sa vypúajú slová (§ 13 ods. 1 a 3).
44. V § 60 ods. 4 prvá veta znie:
Ak bola európska patentová prihláka alebo urèenie
pre Slovenskú republiku v konaní pred Európskym patentovým úradom vzaté spä, alebo sa povauje za
spävzaté, platí, e dolo k zastaveniu konania o prihláke pod¾a § 40 ods. 3..
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45. V § 60 ods. 5 sa slová pod¾a § 51 ods. 5 a 6 nahrádzajú slovami pod¾a § 51 ods. 6.

55. V § 65 ods. 5 písm. a) sa slová na podanie odporu nahrádzajú slovami na podanie námietok.

46. V § 61 ods. 1 sa vypúajú slová a 136 a slová
136 ods. 2 sa nahrádzajú slovami 135 ods. 2.

56. V § 65 ods. 5 písm. b) sa slová v konaní o odpore
nahrádzajú slovami v konaní o námietkach.

47. V § 61 ods. 4 sa slovo a nahrádza slovom a.

57. V § 65 ods. 6 sa slová konanie o zruenie toho istého európskeho patentu nahrádzajú slovami konanie o námietkach proti tomu istému európskemu patentu.

48. V § 61 sa vypúa odsek 5.
49. V § 63 ods. 6 sa slová pod¾a odseku 2 nahrádzajú slovami pod¾a odseku 2 alebo 3.
50. V § 63 ods. 7 sa za slová v európskom patentovom vestníku vkladajú slová a za predpokladu splnenia podmienok pod¾a odseku 2 alebo 3.
51. V § 64 sa slová podanie odporu nahrádzajú slovami podanie námietok.
52. V § 64 sa slová nebol odpor podaný nahrádzajú
slovami neboli námietky podané.
53. V § 64 sa slová v konaní o odpore nahrádzajú
slovami v konaní o námietkach.
54. V § 65 ods. 3 znie:
(3) Ak je európsky patent v konaní o námietkach
pod¾a èl. 101 Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím Európskeho patentového úradu zachovaný
v zmenenom znení alebo obmedzený v konaní pod¾a
èl. 105b Európskeho patentového dohovoru, majite¾
európskeho patentu je povinný do troch mesiacov odo
dòa oznámenia zmeny v európskom patentovom vestníku predloi úradu preklad zmeneného znenia patentového spisu do slovenského jazyka a zaplati poplatok
za zverejnenie (§ 79 ods. 8)..

58. Slová 79 ods. 8 sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami 79 ods. 9.
59. V § 79 odsek 10 znie:
Podanie na úrad sa môe vykona prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je
podpísané elektronickým podpisom, treba ho doplni
v písomnej forme v lehote jedného mesiaca, inak sa takéto podanie povauje za právne neúèinné..
60. Príloha sa dopåòa o tretí bod, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení
a dopåòa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoloèenstva týkajúcich sa liekov na humánne pouitie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 34; Ú. v. ES L 136, 30. 4. 2004.)..
Èl. IV
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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