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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na
zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 8. októbra 2015 prijaté zmeny
Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie
č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č.
74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008
Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z.
a oznámenie č. 414/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten
istý deň, t. j. 1. apríla 2016.
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ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE
O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU

K TEJTO DOHODE

(platnosť od 1. apríla 2016)

[…]

1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

[…]

Pravidlo 5
Prekážky zapríčinené poštovou a doručovateľskou službou a pri oznamoch zasielaných

elektronicky

[…]

(3) Oznamy zasielané elektronicky
Ak zainteresovaná strana nesplní lehotu pre oznam adresovaný medzinárodnému úradu a ak

oznam bol zaslaný elektronickými prostriedkami, lehota sa bude považovať za dodržanú, ak táto
strana poskytne medzinárodnému úradu dostatočný dôkaz o tom, že táto lehota nebola dodržaná
pre zlyhanie elektronickej komunikácie s medzinárodným úradom alebo ktoré zasiahlo lokalitu
zainteresovanej strany pre mimoriadne okolnosti nezávislé od zainteresovanej strany, a že oznam
bol vykonaný najneskôr päť dní potom, čo bola elektronická komunikačná služba obnovená.

(4) Obmedzenie odpustenia pri nedodržaní lehoty
Nedodržanie lehoty sa podľa tohto pravidla odpustí, iba ak dôkaz podľa odsekov (1), (2) alebo (3)

a oznam alebo prípadne ich druhopis sa medzinárodnému úradu doručí najneskôr do šiestich
mesiacov po uplynutí lehoty.

(5) Medzinárodná prihláška a nasledujúce vyznačenie
Ak medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku alebo nasledujúce vyznačenie po

uplynutí dvojmesačnej lehoty podľa článku 3(4) dohody, článku 3(4) protokolu a pravidla 24(6)(b)
a ak príslušný úrad uvedie, že oneskorené doručenie zapríčinili okolnosti uvedené v odsekoch (1),
(2) alebo (3), bude postupovať podľa odseku (1), (2) alebo (3) a odseku (4).

[…]

8. KAPITOLA
POPLATKY

[…]

Pravidlo 36
Oslobodenie od poplatkov

Oslobodenie od poplatkov sa vzťahuje na zápis týchto skutočností:

(i) ustanovenie zástupcu, zmeny týkajúcej sa zástupcu a výmaz zástupcu,

(ii) zmeny týkajúce sa telefónneho a faxového čísla, korešpondenčnej adresy, elektronickej
mailovej adresy a každého iného komunikačného prostriedku prihlasovateľa alebo
majiteľa tak, ako je to vymedzené v administratívnych pokynoch,

(iii) výmazu medzinárodného zápisu,

(iv) každé vzdanie sa podľa pravidla 25(1)(a)(iii),
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(v) obmedzenia vykonaného v samej medzinárodnej prihláške podľa pravidla 9(4)(a)(xiii)
alebo v následnom vyznačení podľa pravidla 24(3)(a)(iv),

(vi) žiadosti úradu podľa článku 6(4) prvej vety dohody alebo článku 6(4) prvej vety
protokolu,

(vii) existencie súdneho konania alebo konečného rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje základnú
prihlášku, zápis z nej vzniknutý alebo základný zápis,

(viii) každé odmietnutie podľa pravidla 17, pravidla 24(9) alebo pravidla 28(3) alebo každé
vyhlásenie podľa pravidiel 18bis alebo 18ter, pravidla 20bis(5) alebo pravidla 27(4)
alebo (5),

(ix) neplatnosť medzinárodného zápisu,

(x) údajov poskytnutých podľa pravidla 20,

(xi) oznámenia podľa pravidla 21 alebo pravidla 23,

(xii) opravy do medzinárodného registra.
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COMMON REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT CONCERNING 

THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS AND THE PROTOCOL 

RELATING TO THAT AGREEMENT 

 

(as in force on April 1, 2016) 

 

LIST OF RULES 

 

[…] 

 

CHAPTER 1 

GENERAL PROVISIONS 

 

[…] 

 

Rule 5 

Irregularities in Postal and Delivery Services  

and in Communications Sent Electronically 

 

[…]   

 

(3) [Communication Sent Electronically]  Failure by an interested party to meet a time 

limit for a communication addressed to the International Bureau and submitted by electronic 

means shall be excused if the interested party submits evidence showing, to the satisfaction of 

the International Bureau, that the time limit was not met because of failure in the electronic 

communication with the International Bureau, or which affects the locality of the interested party 

owing to extraordinary circumstances beyond the control of the interested party, and that the 

communication was effected not later than five days after the electronic communication service 

was resumed.   

 

(4)  [Limitation on Excuse]  Failure to meet a time limit shall be excused under this Rule 

only if the evidence referred to in paragraph (1), (2) or (3) and the communication or, where 

applicable, a duplicate thereof are received by the International Bureau not later than six months 

after the expiry of the time limit. 

 

(5)  [International Application and Subsequent Designation]  Where the International 

Bureau receives an international application or a subsequent designation beyond the two-month 

period referred to in Article 3(4) of the Agreement, in Article 3(4) of the Protocol and in 

Rule 24(6)(b), and the Office concerned indicates that the late receipt resulted from 

circumstances referred to in paragraph (1), (2) or (3), paragraph (1), (2) or (3) and paragraph (4) 

shall apply.   

 

[…] 

 

 

CHAPTER 8 

FEES 

 

[…] 
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Rule 36 

Exemption From Fees 

 

 Recording of the following shall be exempt from fees: 

  (i) the appointment of a representative, any change concerning a representative 

and the cancellation of the recording of a representative, 

  (ii) any change concerning the telephone and telefacsimile numbers, address for 

correspondence, electronic mail address and any other means of communication with the 

applicant or holder, as specified in the Administrative Instructions, 

  (iii) the cancellation of the international registration, 

  (iv) any renunciation under Rule 25(1)(a)(iii), 

  (v) any limitation effected in the international application itself under 

Rule 9(4)(a)(xiii) or in a subsequent designation under Rule 24(3)(a)(iv), 

  (vi) any request by an Office under Article 6(4), first sentence, of the Agreement or 

Article 6(4), first sentence, of the Protocol,  

  (vii) the existence of a judicial proceeding or of a final decision affecting the basic 

application, or the registration resulting therefrom, or the basic registration, 

  (viii) any refusal under Rule 17, Rule 24(9) or Rule 28(3), any statement under 

Rules 18bis or 18ter or any declaration under Rule 20bis(5) or Rule 27(4) or (5), 

  (ix) the invalidation of the international registration, 

  (x) information communicated under Rule 20, 

  (xi) any notification under Rule 21 or Rule 23, 

  (xii) any correction in the International Register.   
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