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Patent
Patent je ochranný dokument udelený na vynález, ktorý poskytuje jeho
majiteľovi ochranu proti napodobňovaniu vynálezu a zároveň predstavuje
pre verejnosť cenný zdroj najnovších technických informácií. Udeľujú na
vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú
vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Platnosť patentu je 20
rokov odo dňa podania prihlášky.

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných
osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový
zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie) (neoficiálna verzia)
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných
osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový
zákon) (pôvodné znenie)
Zákon č. 402/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z.
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
Zákon č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Čl. X)
Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Čl. III)
Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o
poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre
Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového
ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Čl. III)
Vyhláška č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o
patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (patentový zákon)
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Ochranná známka
Ide o označenie, pozostávajúce zo slov, číslic, znakov a grafických
symbolov slúžiace na odlíšenie výrobku alebo služby. Je zapísaná v registri
ochranných známok, ktorý sa nachádza na Úrade priemyselného
vlastníctva. Výrobky takto registrované bývajú označené symbolom

.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č.
567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach

Dizajn
Je výtvarné riešenie priemyselného výrobku. Dizajnom sa rozumie
vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými
sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého
výrobku alebo jeho zdobenia. Nemusí ísť nutne o výtvarné alebo grafické
dielo. Dizajn môže podliehať právnej ochrane a dá sa registrovať ako
predmet duševného vlastníctva najdlhšie na dobu 25 rokov.

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (úplné
znenie) (neoficiálna verzia)
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch (pôvodné znenie)
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č.
444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných
známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. (Čl.
II)
Zákon č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Čl. XI)
Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o
poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre
Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového
ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Čl. V)
Vyhláška č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o
dizajnoch
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Úžitkový vzor
Ide o formu právnej ochrany nových priemyselne využiteľných
technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z
akejkoľvek oblasti techniky. Na rozdiel od patentu úžitkový vzor umožňuje
získať ochranu jednoduchším, menej nákladným avšak rýchlejším
spôsobom, pričom ochrana úžitkovým vzorom, čo sa týka účinkov, je
porovnateľná s patentom.

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z.
Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o
poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre
Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového
ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Čl. VI)
Vyhláška č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o
úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
je názov určitého miesta, oblasti alebo krajiny používaný na označenie
výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, ak kvalita alebo vlastnosti tohto
výrobku sú výlučne dané zemepisným prostredím. Zemepisné označenie
výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo krajiny používaný na
označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, ak má tento výrobok
špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť
pripísané tomuto miestu.
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných
označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (úplné znenie) (neoficiálna verzia)
Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných
označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (pôvodné znenie)
Zákon č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Čl. XII)
Zákon č. 279/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z.
o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 395/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z.
o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príklady: Skalický trdelník, Slovenský oštiepok, Karpatské brandy
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Dodatkové ochranné osvedčenia
Dodatkovým ochranným osvedčením sa chránia liečivá a výrobky na
ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia
vydaného príslušným orgánom.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája
2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
Nariadenie č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o
vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia pre výrobky na ochranu
rastlín (konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12.
decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica
2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (konsolidované znenie)
(neoficiálna verzia)

Topografie polovodičových výrobkov
Je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich
zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa
polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor
alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni
jeho výroby.
Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v
znení zákona č. 84/2007 Z. z. (úplné znenie) (neoficiálna verzia)
Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov
(pôvodné znenie)
Zákon č. 84/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Čl. VIII)

Ostatné právne predpisy z priemyselnoprávnej oblasti
Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o
poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre
Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového
ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č.
444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných
známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v
znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)
Vyhláška č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu
odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob
určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady
hotových výdavkov náhrady za stratu času
Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného
vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení
neskorších predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a
zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a
poľnohospodárstvo
Vyhláška č. 105/1983 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie,
diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti
škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov
Zákon č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva
v znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín
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Súvisiace právne predpisy
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov (výňatok - § 1 až 17, § 78b až 78h, § 244 až 250zg) (neoficiálna
verzia)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
(neoficiálna verzia)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(výňatok - § 1 až 20, § 44 až 55, § 261 až 408 a, § 476 až 488, § 508 až
515) (neoficiálna verzia)
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR v znení neskorších
predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (neoficiálna verzia)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (neoficiálna
verzia)
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
(výňatok - § 281 až 283)

Medzinárodné dohody
Mnohostranné medzinárodné dohody
organizáciou duševného vlastníctva (WIPO)

spravované

Svetovou

Parížsky
dohovor
na
ochranu
priemyslového
vlastníctva
(Vyhláška č. 64/1975 Zb., v znení vyhl. č. 81/1986 Zb.)
Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo
obchodných známok
(Vyhláška č. 65/1975 Zb., v znení vyhl. č. 78/1985 Zb.)
Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných
známok
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
267/1998 Z. z.)
Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise
ochranných známok
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
345/1998 Z. z.)
Administratívne pokyny na uplatňovanie Madridskej dohody týkajúcej sa
medzinárodného zápisu ochranných známok a Protokolu k tejto dohode
(Platné od 1. 1. 2008)
Dohovor o práve ochrannej známky
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
215/1998 Z. z.)
Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely
zápisu známok
(Vyhláška č. 118/1979 Zb., v znení vyhl. č. 77/1985 Zb.)
Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva
(Vyhláška č. 69/1975 Zb., v znení vyhl. č. 80/1985 Zb.)
Zmluva o patentovej spolupráci
(Oznámenie FMZV č. 296/1991 Zb.)
Štrasburská dohoda o medzinárodnom patentovom triedení
(Vyhláška č. 110/1978 Zb., v znení vyhl. č. 86/1985 Zb.)
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Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia
mikroorganizmov na účely patentového konania
(Vyhláška č. 212/1989 Zb., v znení vyhl. č. 85/2002 Z. z.)
Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom
zápise označení pôvodu
(Vyhláška č. 67/1975 Zb., v znení vyhl. č. 79/1985 Zb.)
Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o
medzinárodnom zápise označení pôvodu (konsolidovaný text)
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 13/2003 Z. z.)
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane
označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 18/2010 Z. z., v platnosti od 1. januára 2010)
Administratívne pokyny na uplatňovanie Lisabonskej dohody o ochrane
označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
(Platné od 1. januára 2010)
Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamlivých údajov o
pôvode tovaru
(Vyhláška č. 68/1975 Zb.)
Locarnska dohoda o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných
vzorov a modelov
(Vyhláška č. 28/1981 Zb.)
Dohovor o patentovom práve, Vykonávací predpis k Dohovoru o
patentovom práve a Vyhlásenia dohodnuté diplomatickou konferenciou
a prijaté diplomatickou konferenciou 1. júna 2000
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
99/2005 Z. z.)
Singapurský
dohovor
o
práve
ochrannej
známky
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
90/2010 Z. z.) (Dohovor nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku dňa
16. mája 2010)

Mnohostranné medzinárodné
obchodnou organizáciou (WTO)

dohody

spravované

Svetovou

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda
TRIPS) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
152/2000 Z.z.)

Európky patentový dohovor (EPO)
Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový
dohovor) vrátane Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov, Protokolu o centralizácii európskeho patentového
systému a o jeho zavedení (Protokol o centralizácii), Protokolu o súdnej
právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie európskeho
patentu (Protokol o uznávaní), Protokolu o výsadách a imunitách
európskej patentovej organizácie (Protokol o výsadách a imunitách) a o
doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho
patentového úradu v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z
29. novembra 2000 (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 47/2008 Z. z.)
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
590/2007 Z. z.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
111/2008 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(Uvedené zmeny nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku 1. apríla
2008.)
Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
575/2007 Z. z.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
128/2008 Z. z. – Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
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(Uvedené zmeny nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku 1. apríla
2008.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
163/2009 Z. z. o Zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o
udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(Uvedené zmeny nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1.
apríla 2009.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 63/2010 Z. z. – Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(Zmeny nadobúdajú platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1. apríla 2010.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 65/2010 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o
udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(Zmeny nadobúdajú platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1. apríla 2010.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 125/2009 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o
udeľovaní európskych patentov
(Uvedené zmeny nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1.
apríla 2009)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 354/2009 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o
udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(Uvedené zmeny nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1.
apríla 2010)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
355/2009 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
(Uvedené zmeny nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1.
apríla 2010)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
475/2010 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní

európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (Uvedené
zmeny nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku dňa 26. októbra 2010)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
476/2010 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (Uvedené
zmeny nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1. mája 2011)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
477/2010 Z. z. – Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní
európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) a zmeny
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru) (Uvedené zmeny nadobudnú
platnosť pre Slovenskú republiku dňa 1. apríla 2012)

Iné
Dohoda o vzájomnom zabezpečení utajenia vynálezov týkajúcich sa
obrany, na ktoré bola podaná žiadosť o udelenie patentu
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
599/2004 Z. z.)

Patenty a dodatkové ochranné osvedčenia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája
2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
Nariadenie (ES) č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996
o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia pre výrobky na
ochranu rastlín (konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
Smernica č. 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 1998 o
právnej ochrane biotechnologických vynálezov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája
2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby
farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v
oblasti verejného zdravia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12.
decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a
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dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica
2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (konsolidované znenie)
(neoficiálna verzia)

Ochranné známky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008
o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných
známok
Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej
známke Spoločenstva
Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13.decembra 1995 ktorým sa
vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke
spoločenstva (konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 z 13. decembra 1995 o poplatkoch
splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a
vzory) (konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
Nariadenie Komisie (ES) č. 355/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a nariadenie
(ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o
ochrannej známke Spoločenstva
Nariadenie Komisie (ES) č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa
ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
(konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)

Dizajny
Smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o
právnej ochrane dizajnov
Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch
spoločenstva (konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa
vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva
(konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2246/2002 zo 16. decembra 2002 o
poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a dizajny) v súvislosti so zápisom dizajnov
spoločenstva (konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
ROZHODNUTIE RADY z 18. decembra 2006, ktorým sa schvaľuje
pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej
dohody o medzinárodnom zápise dizajnov, prijatému 2. júla 1999 v
Ženeve (2006/954/ES)
Informácia o dátume nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č.
1891/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 876/2007 A (ES) č. 877/2007

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov
Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane
zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov
a potravín (konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára
2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane
zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89
(konsolidované znenie) (neoficiálna verzia)
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení
spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných
ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o
jednotnej spoločnej organizácii trhov)
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii
trhov)
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Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2006 z 14. decembra 2006, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č.
510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu
poľnohospodárskych výrobkov a potravín
Nariadenie Komisie (ES) č. 417/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa menia a
dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane
zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov
a potravín
Nariadenie Komisie (ES) č. 628/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane
zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov
a potravín
Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa
ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.
479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické
postupy a uplatniteľné obmedzenia
Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa
ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č.
479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné
označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých
vinárskych výrobkov
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje vedecká
skupina odborníkov pre označenia pôvodu, zemepisné označenia a
zaručené tradičné špeciality (2007/71/ES)

Topografie polovodičových výrobkov
Smernica Rady zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií
polovodičových výrobkov (87/54/EHS)
Rozhodnutie Rady z 21. decembra 1992 o rozšírení právnej ochrany
topografií polovodičových výrobkov na osoby zo Spojených štátov
amerických a z určitých území (93/16/EHS)

Rozhodnutie Rady z 27. septembra 1993 ktorým sa mení a dopĺňa
rozhodnutie 93/16/EHS o rozšírení právnej ochrany topografií
polovodičových výrobkov na osoby zo Spojených štátov amerických a z
určitých území (93/520/EHS)
Rozhodnutie Rady z 24. októbra 1994 o rozšírení právnej ochrane
topografií polovodičových výrobkov na osoby z Kanady (94/700/ES)
Rozhodnutie Rady z 22. decembra 1994 o rozšírení právnej ochrany
topografií polovodičových výrobkov na osoby z členských štátov Svetovej
obchodnej organizácie (94/824/ES)
Rozhodnutie Rady z 11. novembra 1996 o rozšírení právnej ochrany
topografií polovodičových výrobkov na osoby z ostrova Man (96/644/ES)

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o
vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (PDF, 465 kB)
EÚ Stratégia vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v tretích
krajinách (PDF, 567 kB)

Súvisiace právne predpisy EÚ
Nariadenie Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Úradný vestník Európskej únie L
302 z 19.10.1992) v znení neskorších zmien a doplnkov (konsolidované
znenie) (neoficiálna verzia)
Nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o postupe colných
orgánov pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých
práv duševného vlastníctva a opatreniach pri tovare, ktorým sa tieto
práva porušujú (Úradný vestník Európskej únie L 196 z 2.8.2003)
Prílohy k Aktu o podmienkach pristúpenia a Protokoly - právo
priemyselného vlastníctva
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