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Prvá časť 

Definície 

 

Pokyn 1 
Skrátené výrazy 

 

(a) Na účely týchto administratívnych pokynov 

(i) "vykonávací predpis" znamená vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení 

pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu; 

(ii) "pravidlo" znamená pravidlo vykonávacieho predpisu. 

(b) Na účely týchto administratívnych pokynov má výraz, na ktorý sa odkazuje v pravidle 1, rovnaký 

význam ako vo vykonávacom predpise. 

 

 

Druhá časť 

Formuláre 

 

Pokyn 2 
Úradné formuláre 

 

Na všetky typy konaní, u ktorých vykonávací predpis požaduje použitie úradných formulárov, 

medzinárodný úrad tieto formuláre vypracuje.. 

 

Pokyn 3 
Neúradné formuláre 

 

Na všetky ostatné typy konaní v súlade s vykonávacím predpisom, ktoré nie sú obsiahnuté v pokyne 2, 

medzinárodný úrad môže vypracovať a poskytnúť neúradné formuláre. 

 

Pokyn 4 
Poskytnutie formulárov 

 

Medzinárodný úrad sprístupní všetky úradné a  neúradné formuláre v zmysle  pokynu  2 a 3 na svojej 

internetovej stránke, a na požiadanie ich poskytne aj v papierovej forme. 



 

Tretia časť 

Komunikácia medzi príslušnými orgánmi zmluvnej krajiny a medzinárodným úradom 

 

 

Pokyn 5 
Písomná forma; podanie obsahujúce viac dokumentov 

 

(a) Podanie sa vyhotovuje písomne na písacom stroji alebo inom zariadení.  

(b) Podanie obsahujúce viac dokumentov musí obsahovať ich úplný zoznam.  

 

 

Pokyn 6 
Komunikácia prostredníctvom faxu 

 

(a) Komunikácia medzi príslušným orgánom zmluvnej krajiny a medzinárodným úradom sa môže 

uskutočniť prostredníctvom faxu. Ak príslušný orgán musí uskutočniť podanie na úradnom formulári , 

tento formulár musí byť použitý na podanie zasielané prostredníctvom faxu.  

(b) Medzinárodný úrad informuje príslušný orgán zmluvnej krajiny, od ktorého dostal podania 

prostredníctvom faxu v prípade, že je toto podanie neúplné alebo z iného dôvodu nepoužiteľné.  

 

 

Pokyn 7 
Podania elektronickou cestou 

 

(a) Ak si to príslušný orgán zmluvnej krajiny želá, komunikácia medzi príslušným orgánom zmluvnej 

krajiny a medzinárodným úradom je možná tiež elektronicky vrátane podávania medzinárodných 

prihlášok, a to spôsobom dohodnutým medzi príslušným orgánom zmluvnej krajiny a medzinárodným 

úradom.  

(b) Medzinárodný úrad informuje príslušný orgán zmluvnej krajiny, od ktorého dostal podanie 

elektronickou cestou v prípade, že je toto podanie neúplné alebo z iného dôvodu nepoužiteľné.  

 

 

Pokyn 8 
Oznámenia medzinárodného úradu 

 

(a) Dátum doručenia oznámenia medzinárodného úradu príslušnému orgánu zmluvnej krajiny podľa 

pravidla 22 ods.1, v prípadoch jeho zaslanie prostredníctvom poštovej služby alebo doručovacej 

služby, bude určený na základe informácie o doručení poskytnutej poštou alebo doručovacou službou. 

Ak bolo toto oznámenia zaslané prostredníctvom faxu alebo elektronickou cestou a vzhľadom k 

odlišnému časovému pásmu je dátum kedy bol prenos tohto oznámenia uskutočnený odlišný od 

dátumu kedy bolo oznámenie doručené, bude sa za dátum doručenia považovať neskorší dátum.  



(b) Medzinárodný úrad zašle potvrdenie o tomto dátume dotknutému príslušnému orgánu zmluvnej 

krajiny a informuje príslušný orgán krajiny pôvodu.  

 

 

Pokyn 9 
Oznámenia príslušného orgánu zmluvnej krajiny 

 

(a) Po doručení oznámenia medzinárodnému úradu v zmysle pravidla 21, tento potvrdí jeho doručenie 

príslušnému orgánu zmluvnej krajiny, ktorá oznámenie zaslala. 

(b) Ak bolo oznámenie v zmysle pravidla 21 zaslané prostredníctvom faxu alebo elektronickou cestou 

a vzhľadom k odlišnému časovému pásmu je dátum kedy bol prenos tohto oznámenia začatý, odlišný 

od dátumu kedy bolo oznámenie doručené, bude sa za dátum odoslania považovať skorší dátum. 


