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Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)

Priestor na dohodu?
Otázka názvov tried je niekedy prezentovaná ako problém, ktorý určuje 
rozdiely medzi úradmi pre ochranu duševného vlastníctva a ťažkosti spojené s 
vytváraním spoločného postupu. 

V priebehu uplynulého roka sa však pracovnej skupine pre konvergentný 
program pomaly darilo v jej úsilí zbaviť sa navždy rozdielov v rámci postupu 
pre názvy tried.

Vedúca útvaru pre inštitucionálne vzťahy úradu OHIM Inge Buffolová 
povedala, že ju odsúhlasenie riešenia veľmi potešilo.
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Toto riešenie v sebe zahŕňa použitie „rozsahov tried“, ktoré slúžia ako opisné 
výrazy vybrané pracovnou skupinou spôsobom zdola nahor tak, aby boli 
dostatočne špecifické a opisovali všetky tovary a služby, ktoré pod ne spadajú.

Rozsahy tried sa od názvov tried zásadne líšia v dvoch smeroch: Po prvé, ich 
pôvod nepochádza z niceského triedenia. Po druhé, sú navrhnuté tak, aby 
zahŕňali výrazy obsiahnuté v triede, ktoré sa však nedajú odvodiť zo znenia 
názvu (pozri „Prečo rozsahy tried“, str. 5). 

Vydanie bulletinu IPC&C prináša sériu článkov, ktoré obsahujú vysvetlenie pre 
oblasti taxonómie, rozsahov tried a pre prístup pracovnej skupiny. Opíšeme 
ďalšie kroky a vysvetlíme proces pomocou osobných výpovedí o konvergentnom 
procese z pohľadu niekoľkých vnútroštátnych úradov pre ochranu duševného 
vlastníctva.

Bulletin IPC&C sa vydáva na podporu 
oblasti opatrení 6 (rozvoj európskej siete) 
strategického plánu OHIM. Konkrétne ide 
o KI 27 (Budovanie spoločných nástrojov 
prostredníctvom Fondu spolupráce); KI 
28 (Podpora konvergencie postupov); a KI 
29 (Podpora činností EÚ pri presadzovaní 
práv).

“ “Myslím, že je na 
mieste pogratulovať 
všetkým členom 
pracovnej skupiny 
za ich veľké úsilie, 
odhodlanie a 
nadšenie.

OHIM
Inge Buffolo
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  Ďalšie kroky

Projekt názvov tried obsahuje štyri pracovné balíky 
(WP1-WP4). Počas série pracovných stretnutí v Alicante 
25. - 28. júna sa pracovná skupina stretla, aby:

schválila pracovný balík WP1 (Zásady spoločného 
postupu) a WP2 (Plán komunikácie);

uviedla WP3, ktorý obsahuje návrh prvej stabilnej 
verzie rozsahov tried založenej na taxonomickej 
štruktúre, zorganizovala preklady týchto rozsahov 
tried a vytvorila harmonogram na vykonávanie 
spoločného postupu vrátane pracovných postupov a 
systémov IT;

uviedla WP4 na vytvorenie spoločného akčného 
plánu na riešenie otázok spojených s ochrannými 
známkami, ktoré boli zaregistrované v minulosti.

  NÁZVY TRIED 
 CESTA KU KONVERGENCII

Pracovná skupina pre názvy tried sa prvýkrát stretla v júli 
2011 s cieľom vypracovať „všeobecne prijateľný súbor 
komplexných výrazov triedenia, ktoré by v ideálnom 
prípade obsiahli všetky tovary alebo služby v danej triede 
a v danom čase“.

Pracovná skupina stála pred úlohou, ako sa dostať zo 
situácie, v ktorej existujú nezhody medzi úradmi o spôsobe 
riešenia otázky názvov tried, tak, aby vznikol spoločný 
prístup, ktorý by prijali všetci.

V tom čase používalo 17 zo súčasných 26 úradov EÚ 
prístup „znamená to, čo vyjadruje“, v rámci ktorého 
každý výraz zahŕňal iba to, čo vyhovovalo jeho opisu, 
pričom pre ďalších deväť úradov vrátane úradu OHIM 
(ako je uvedené v oznámení predsedu úradu č. 4/03 zo 
16. 6. 2003)1 sa názov triedy vykladal tak, že zahŕňal všetky 
tovary alebo služby v rámci triedy. 

Tieto rôzne postupy a výklady významnou mierou prispeli 
k tomu, že prihlasovatelia uchádzajúci sa o ochrannú 
známku na viacerých úradoch mali nejasnosti, keďže 
rovnaký zoznam tovarov a služieb nemusel byť vykladaný 
rovnakým spôsobom vo všetkých jurisdikciách. 
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Švédsky vnútroštátny úrad Vnútroštátny úrad Spojeného kráľovstva
Mikael Säll Mike Foley 
“

““ “

V pracovnej skupine je veľmi dobrá 
atmosféra. Máme rozličné názory, ale 
sledujeme rovnaký cieľ, čo je výborné.

Problémy používateľov s triedením 
spočívajú v tom, že ochranné známky sú 
v súčasnosti medzinárodné. Rozdielne 
postupy triedenia v každom úrade 
vytvárajú problémy pre používateľov, 
pretože musia prihlášku prispôsobiť 
požiadavkám každého úradu, pričom 
triedenie predstavuje najťažšiu časť.

1 - Teraz nahradené oznámením [č. 2/12].

IP C&C
spolupráca a konvergencia
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Východiskovým bodom je niceské triedenie so 45 
triedami. Ide o jednoúrovňovú štruktúru, ako je zobrazené 

ďalej na príklade triedy 22, v ktorej je špecifikácia – 
niceský názov - uvedená najvšeobecnejšími výrazmi v 
oblastiach, ktorých sa tovary a služby týkajú. 

  AKO POMÁHA TAXONÓMIA?

TRIEDA 22

Táto situácia viedla k právnej nepredvídateľnosti v 
prípade prednosti, seniority, zrušenia, preskúmania a 
najmä v oblasti rozhodnutí o námietkach oddelenia, ak 
boli sporné ochranné známky zaregistrované na úradoch 
prostredníctvom rôznych postupov, keďže nebolo jasné, 
ktorým výkladom sa treba riadiť. 
Vzhľadom na danú situáciu videla pracovná skupina a jej 
materské úrady potrebu harmonizácie výkladu názvov 
tried v záujme samotných používateľov aj úradov.

Na úplne prvom stretnutí navrhol úrad v Spojenom 
kráľovstve, aby sa nový postup vytvoril na základe 
systému taxonómie, ktorý vznikol v kontexte projektu 
harmonizácie triedenia konvergentného programu, na 
ktorom sa zúčastňuje aj úrad v Spojenom kráľovstve.

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie spoločnej 
databázy tovarov a služieb, ktoré už boli prijaté, a 
ich preklad do všetkých jazykov EÚ. Táto spoločná 
harmonizovaná databáza pozostáva približne z 90 
000 výrazov a doteraz sa zapojilo osem (a už onedlho 
deväť) úradov.

Na uľahčenie spravovania údajov a zlepšenie používania 
aplikácie pri hľadaní vhodných tovarov a služieb, sa 
rozhodlo o vytvorení novej hierarchickej štruktúry 
výrazov niceského triedenia s výrazmi so širším 
významom hore a špecifickejšími výrazmi pod nimi. 

Táto štruktúra je známa ako „taxonómia“ a jej 
vytvorenie bolo rozhodujúcim krokom pri dosiahnutí 
dohody o novej koncepcii „rozsahov tried“.
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Obr. 1

TRIEDA 22 niceský názov:
Laná, šnúry, siete, stany, 
plátenné strechy, celtoviny, 
lodné plachty, vrecia a sáčky 
(nezahrnuté do iných tried); 
materiál na čalúnenie a 
vypchávanie, okrem gumy 
a plastov; surové textilné 
vlákna.

Abecedný zoznam výrazov:
Výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; 
výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; 
výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; výraz; 

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)
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Prostredníctvom niceského triedenia ako základu sa môže 
taxonómia použiť na:

zaradenenie existujúcich výrazov hierarchicky do 
zoskupených štruktúr;

uvedenie moderného a flexibilného prístupu k databáze, 
ktorý umožní používateľom prechod k podrobnejším 
úrovniam pre ich tovary a služby, namiesto vyhľadávania 
v abecedných zoznamoch.

Zjednodušenie kontroly a aktualizácie databázy 
jednotným spôsobom.

Obr. 2 2

Taxonómia predstavuje logickú štruktúru, v ktorej sú 
tovary a služby kategorizované v hierarchickom strome 
so všeobecnými skupinami hore a špecifickejšími 
skupinami pod nimi, ako výsledok intenzívnej a 
neustálej spolupráce medzi vnútroštátnymi úradmi, 
úradom OHIM a WIPO.

Na uvedenom príklade pre triedu 22 sú zobrazené 
viaceré úrovne s „názvami skupín“ a „názvami 
podskupín“.  Keď odborníci považujú daný názov 
alebo podnázov za dostatočne špecifický, aby označoval 
tovary a služby, použije sa. 

Tam, kde názov skupiny nie je dostatočne špecifický, 
napr. „Tovar vyrobený z textilu a vlákien“, je potrebné 
prejsť na podrobnejšiu úroveň, kým sa nenájde názov 
podskupiny, ktorý je „prijateľný“. Niceské výrazy sa 
potom zaradia do štruktúry pod názvom skupiny alebo 
názvom podskupiny (niekedy s ďalšími opakovaniami 
názvov podskupín), ktorý je prijatý na účely triedenia, 
pretože je dostatočne špecifický na to, aby zahrnul všetky 
tovary a služby nachádzajúce sa nižšie v hierarchii. V 
triedach, v ktorých niektoré výrazy zvýšili po tom, čo 
boli ostatné zoskupené pod názvom podskupiny, musia 
sa tieto výrazy doplniť individuálne do rozsahu triedy.

2 - Ide o rozpracovaný proces s obrázkami a rozsahmi tried uvedenými len na ilustračné účely. Hierarchia sa môže upraviť alebo prepracovať pred dokončením 
taxonómie.

Vnútroštátny úrad Spojeného kráľovstva
Mike Foley 

“ “Problém s názvami tried spočíva v hľadaní 
toho, čo v nich chýba a či v nich vôbec 
niečo chýba. Keďže taxonómia preberá 
konkrétne výrazy z harmonizovaného 
zoznamu, keď už raz máte základnú 
taxonomickú štruktúru, viete, či je v nej 
medzera. Preto bolo logické použiť tento 
nástroj.

TRIEDA 22

Názov skupiny
Surové textilné 

vlákna a náhrady 

Názov podskupiny
Vrecia a sáčky na 

balenie, uskladňovanie 
a prepravu

Prijateľné (výrazy dostatočne špecifické na to, aby boli zatriedené)

Neprijateľné/príliš neurčité  (výrazy príliš neurčité alebo všeobecné na to, aby boli zatriedené)

Názov podskupiny

Celtoviny, 
plátené strechy

Názov podskupiny

Stany

Názov podskupiny

Lodné plachty

Názov podskupiny

Laná, šnúry, pásy 
a siete

Názov skupiny
Tovar vyrobený z 
textilu a vlákien

Názov skupiny
Materiál na 
čalúnenie a 
vypchávanieOK

OK

OK

OK OK OK OK

X

X

OK

IP C&C
spolupráca a konvergencia
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Útvar pre právne veci úradu OHIM

INTA

Dimitris Botis

Verena von Bomhard

“
“

“

“
Veľkou výhodou rozsahov tried je, že raz 
a navždy vyriešia problém právnej neistoty 
tým, že poskytnú prehľadný opis všetkých 
tovarov, ktoré spadajú pod špecifický výraz. 
Rozsahy tried vlastne z právneho hľadiska 
poskytujú dokonca viac prehľadnosti 
ako prístup v zmysle „znamená to, čo 
vyjadruje“, pretože: znamenajú to, čo 
uvádzajú v zozname!

Skvelou výhodou projektu rozsahov tried 
je, že skoncuje s právnou neistotou. Ešte 
sa uvidí, ako to ovplyvní minulosť, ale v 
budúcnosti budú mať prihlasovatelia a 
úrady 100 % nepriestrelný systém.

  PREČO „ROZSAHY TRIED“?

Prihlasovatelia ochrannej známky si často želajú získať 
ochranu pre skupinu výrazov v rámci individuálnej triedy 
alebo pre celú triedu bez použitia dlhých zoznamov 
tovarov a služieb.

Niektoré úrady prijali názvy niceských tried s cieľom 
umožniť pokrytie celej triedy, pracovná skupina však 
rozhodla, že je potrebné vytvoriť niečo nové, pretože 
neexistovala všeobecná zhoda v tom, že názvy tried sú 
dostatočne komplexné.

„Rozsahy tried“ sú riešením, ku ktorému pracovná 
skupina dospela. Rozsah triedy je skupina výrazov, ktoré 
súhrnne označujú všetky známe tovary a služby v rámci 
triedy v konkrétnom čase.

Rozsah triedy je založený na taxonomickej štruktúre: 
bude pozostávať z najvyššej úrovne názvov skupín, ktoré 
sú prijateľné pre triedenie v rámci taxonomickej štruktúry 
pre konkrétnu triedu.

 Je dostatočne všeobecný, aby pokryl všetky výrazy, 
ktoré možno zatriediť do triedy, a zároveň je dostatočne 
špecifický na triedenie. 

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)
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štruktúre na nižšie úrovne do podskupín, kým sa nedosiahnu 
prijateľné a komplexné názvy skupín. Tieto názvy sa potom 
stanú súčasťou rozsahu triedy. Keď sa dosiahne prijateľný 
a komplexný názov skupiny, nie je potrebné pokračovať v 
hierarchii na nižšie úrovne.

Pri pohľade na príklad triedy 22 (obr. 2) je stredný názov 
skupiny „Tovar vyrobený z textilu a vlákien“ neprijateľný, a 
preto bude rozsah triedy pozostávať z prvého a posledného 
názvu skupiny a piatich názvov podskupín na sekundárnej 
úrovni hierarchie. 

Na príklade triedy 34 to znamená, že „Tabak a tabakové 
výrobky (vrátane náhrad); zápalky;  potreby pre fajčiarov“ 
predstavuje rozsah triedy.

Rozsah triedy je vytvorený na základe taxonomickej štruktúry, 
pričom sa vyberá najvyššia úroveň názvov skupín v taxonomickej 
štruktúre, ktoré sú prijateľné pre zatriedenie.

Ak nie je názov skupiny na najvyššej úrovni prijateľný pre 
triedenie (ako v prípade „Tovar vyrobený z textilu a vlákien“ 
na obr. 2), názov skupiny nebude súčasťou rozsahu triedy. 
Namiesto toho bude nevyhnutné prejsť v hierarchickej 

Ako dospieť k rozsahom tried?

Nemecký vnútroštátny úrad
Katharina Mirbt 

““Podľa mňa ide o veľmi dôležitú otázku pre 
nemeckých používateľov. Triedenie samotné 
vždy predstavuje množstvo práce na strane 
používateľa, ako aj na strane úradov. Nájsť 
zhodu o správnom type výrazu je úžasné so 
zreteľom na to, ako by sa mohla situácia 
zjednodušiť, ak by sme sa zhodli na určitých 
podmienkach.

Manažér programu
Dennis Scheirs 

“ “Keďže taxonomická štruktúra je logická a 
prehľadná, mala by prihlasovateľom dodať 
viac dôvery pri používaní presných výrazov, 
namiesto používania rozsiahlych zoznamov 
tovarov a služieb.

Obr. 3 TRIEDA 34

Názov skupiny
Tabak a tabakové 
výrobky (vrátane 

náhrad)

Názov podskupiny

Popolníky

Názov podskupiny
Puzdrá a 

škatuľky na cigary 
udržujúce vlhkosť

Názov podskupiny
Zapaľovače pre 

fajčiarov

Názov skupiny

Zápalky

Názov skupiny

Potreby pre 
fajčiarov

OK

OK OK OK

OK OK

Výrazy, ktoré sú dostatočne špecifické na to, aby boli zazatriedenéOK

IP C&C
spolupráca a konvergencia
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Rozsah triedy pre triedu 22 preto znie:

„Surové textilné vlákna a náhrady; vrecia a sáčky na balenie, 
uskladňovanie a prepravu; celtoviny, plátené strechy, stany; lodné plachty; 
laná, šnúry, pásy a siete; materiál na čalúnenie a vypchávanie.“

V triedach, v ktorých niektoré výrazy zvýšili po tom, čo 
boli ostatné zoskupené pod názvom podskupiny, musia 
sa tieto výrazy doplniť do rozsahu triedy individuálne.

Navrhované zásady nového spoločného postupu 
(pracovný balík 1)

Rozsah triedy sa bude vykladať v zmysle „znamená 
to, čo vyjadruje“, pretože aj taxonómia sama osebe 
je založená na zásade „znamená to, čo vyjadruje“. 
Keďže rozsah triedy je založený na taxonómii, zahŕňa 
všetky tovary a služby danej triedy v danom čase. 

Rozsah triedy bude obsahovať iba názvy skupín, 
ktoré sú prijateľné pre zatriedenie. To umožňuje 
primeranú a realizovateľnú úroveň abstrakcie bez 
toho, aby hrozilo, že sa špecifikácia stane príliš 
neurčitou.

Nový spoločný postup je odsúhlasený a vnútroštátne 
úrady, úrad OHIM a WIPO (pokiaľ ide o taxonómiu) 
sa zaviazali, že ho budú uplatňovať; to znamená, 

že bude existovať konzistentné chápanie/
prijatie rozsahu tried v zmysle „znamená to, čo 
vyjadruje“. 

Názvy niceských tried budú naďalej existovať, ak si 
to prihlasovatelia želajú, ale tieto názvy sa nebudú 
vykladať osobitne. Výrazy názvov niceských tried 
sa budú používať rovnako, ako akýkoľvek iný 
výraz v zozname tovarov a služieb.

Názvy skupín, ktoré tvoria rozsahy tried, budú 
preložené a schválené vnútroštátnymi úradmi, ako 
je uvedené v pôvodnom anglickom názve.

Vytvorí sa spoločná stratégia na dodržanie 
kontinuity postupu.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)



8

“

Dlhodobý program úradu OHIM pre vyslaných národných expertov (SNE) privádza zamestnancov z iných úradov pre ochranu 
duševného vlastníctva do úradu OHIM na obdobie dvoch až štyroch rokov. Títo experti pracujú s kolegami z úradu OHIM 
prakticky v každej oblasti, ktorej sa úrad venuje. Do úradu OHIM prinášajú svoje cenné skúsenosti a po návrate domov 
odovzdajú nové poznatky o systémoch ochranných známok a vzorov Spoločenstva. V tomto vydaní bulletinu IPC&C sme sa 
rozprávali s rumunským expertom Atanasem Geavelom (Bogdan) o jeho práci pre Fond spolupráce.

Kto je Bogdan?

Bogdan, ako ho všetci poznajú, je známou postavou pre 
mnohých odborníkov zapojených do činností spolupráce  v 
celej EÚ.  

Vďaka jeho úlohe, ktorou je pomoc pri komunikácii o 
činnosti fondu spolupráce je v blízkom kontakte s kolegami 
z rôznych kultúr a jazykov, medzi ktorými cíti veľmi dobre, 
keďže okrem svojej rodnej rumunčiny hovorí po anglicky, 
francúzsky, nemecky a od nedávna aj po španielsky.
 

Pred prijatím vyslanej pozície na úrade OHIM v novembri 
2010 pracoval Bogdan na medzinárodnom a právnom 
oddelení rumunského vnútroštátneho úradu pre ochranu 
duševného vlastníctva, ktorý má sídlo v „Point Zero“ v 
centre Bukurešti. Vstúpil doň v čase, keď ešte len dokončoval 
právnické štúdium v roku 1997, a okamžite sa vrhol do práce 
na úrade v medzinárodnej oblasti.

„Keď som nastúpil do úradu, myslel som si, že pôjde o dobré 
miesto, kde strávim niekoľko rokov, kým sa presuniem do 
iných oblastí práva. S čím som však nepočítal, bolo, že ma 
nadobro zlákajú práva duševného vlastníctva,“ spomína.

Bogdan sa venoval rôznym aspektom medzinárodnej 
spolupráce v rumunskom úrade, vďaka čomu sa dostal do 
kontaktu s WIPO, EPO, ako aj s úradom OHIM, ale ako 
tvrdí, nikdy nemal možnosť prísť do Alicante.

Hlavná náplň jeho práce spočívala v spolupráci s EPO 
vrátane podpory v rámci prístupu Rumunska k Európskemu 
patentovému dohovoru v roku 2004 a ďalej pokračoval na 
pozícii hlavnej kontaktnej osoby rumunského úradu pre 
kontakt s EPO. 

„Rumunský úrad ma požiadal, aby som zasadal v sekcii pre 
výber vhodných kandidátov, ktorí by šli do úradu OHIM 
ako vyslaní národní experti (SNE). Potom som si všimol, 
že sa jedna z ponúknutých možností týkala medzinárodnej 
spolupráce, a pomyslel som si, že by to mohlo byť 
zaujímavé.“ 

Krátko na to sa už Bogdan ocitol na opačnej strane stola ako 
nádejný kandidát. Zvyšok je už história…

Táto história sa však neustále píše.  Bogdan už v Alicante 
pracuje viac ako 18 mesiacov a predpokladá, že v úrade 
OHIM strávi približne ďalšie dva roky.

Jeho práca je rozmanitá a siaha od pomoci pri komunikácii 
fondu spolupráce cez e-mail, či písomné správy, organizáciu 
stretnutí pracovnej skupiny, až po pravidelné série 
telefonických kontaktov uskutočnených manažérom 
programu Simonom Whitom. Zároveň je v styku s útvarom 
komunikácie úradu OHIM a pomáha s bulletinom IPC&C!

Simon hovorí:  „Bogdanovo príjemné vystupovanie a ochota 
pomôcť z neho robia skvelý prínos v útvare pre komunikácie. 
Sám by to nikdy nepovedal, ale je skutočným odborníkom 
na komunikáciu s veľmi bohatými skúsenosťami, a to je 
zaručene poznať.“

Keď sme sa Bogdana opýtali, aké miesta by kolegovia 
pri prípadnej návšteve Rumunska nemali vynechať, bez 
váhania odporučil mesto, odkiaľ pochádza – Bukurešť.  

“Keď som nastúpil do úradu, myslel 
som si, že pôjde o dobré miesto, 
kde strávim niekoľko rokov, kým sa 
presuniem do iných oblastí práva. S 
čím som však nepočítal, bolo, že ma 
nadobro zlákajú práva duševného 
vlastníctva.

IP C&C
spolupráca a konvergencia
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“
“Bogdan priznáva: „Odkedy som ďaleko od domova, stále 

viac si uvedomujem dôležitosť vecí, ktoré považujeme za 
samozrejmé. ”

Medzi atrakcie, ktoré skrátka musíte vidieť, patria parky a 
jazerá, druhá najväčšia administratívna budova na svete (Palác 
ľudu postavený v období režimu prezidenta Ceausescua) a 
rumunské múzeum umenia.

Ako Bogdan najradšej trávi svoj voľný čas?

Žiadnym prekvapením nebude, že medzinárodné cestovanie 
je na prvom mieste, no priznáva tiež, že rád číta (nepochybne 
v lietadle).

IT nástroje vyvinuté Fondom spolupráce a konvergentným programom 
boli hlavnou atrakciou v stánku Európskej siete pre ochranné známky a 
vzory na tohtoročnom výročnom stretnutí INTA vo Washingtone D.C.

Návštevníci dostali príležitosť zúčastniť sa na predstavení živého 
predstavenia aplikácií TMview, EuroClass, taxonómie a nástroja seniority.

V úspešnom duchu mini výstavy dostali predstavitelia členských 
štátov EÚ a organizácie používateľov na zasadnutiach správnej rady 
a rozpočtového výboru OHIM možnosť praktickej demonštrácie 
najnovších technológií nielen v rámci štyroch nástrojov prevzatých zo 
strany INTA, ale aj budúci softvérový balík (Future Software Package), 
Similarity, DesignView, CESTO, projekt Kvalita a Databáza na podporu 
presadzovania práv.

Podobná výstava sa uskutočnila pre tých, ktorý sa zúčastnili na stretnutí 
styčných úradníkov pre techniku v máji a v menšom rozsahu prešla aj 
verzia „putovnej výstavy“ na Výročnú konferenciu ECTA v Palerme, v 
Taliansku, od 20. - 22. júna.

Predstavujeme nástroje spolupráce! 

“
“

Bogdanovo príjemné vystupovanie a 
ochota pomôcť z neho robia skvelý 
prínos v útvare pre komunikáciu. 
Sám by to nikdy nepovedal, ale 
je skutočným odborníkom na 
komunikáciu s veľmi bohatými 
skúsenosťami, a to je zaručene 
poznať.

Povedal by som, že najlepšie 
spomienky mám na prívetivosť 
obyvateľov Číny a priateľskosť 
Austrálčanov. Ak chcete poznať 
moje najobľúbenejšie miesto, je to 
určite južná Florida v USA.

Simon White

Na otázku, ktoré z miest, ktoré navštívil, ho niečím zaujalo, 
nevie, kde začať. „Polovica sveta. A to stále dúfam, že 
uvidím aj tú druhú polovicu.“

Náhodne spomenie aspoň svoju návštevu v Číne, Austrálii 
a v Spojených štátoch amerických.  „Povedal by som, že 
najlepšie spomienky mám na prívetivosť obyvateľov 
Číny a priateľskosť Austrálčanov. Ak chcete poznať moje 
najobľúbenejšie miesto, je to určite južná Florida v USA.”

Ostatne, ako by vám každý potvrdil, Bogdan je veľmi 
spoločenský typ.

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)
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Profil projektu: Seniorita
vedúcu útvaru pre register úradu OHIM, aby sa dozvedel 
viac.

“ “Jedenásť vnútroštátnych úradov 
realizuje projekt v tomto roku: 
Bulharsko, Benelux, Estónsko, 
Francúzsko, Grécko, Litva, 
Rumusko, Slovinsko, Slovensko, 
Spojené kráľovstvo a Švédsko.

IP C&C
spolupráca a konvergencia

Ako súčasť fondu spolupráce a pokračovateľ úspešnej 
prvej fázy projektu, ktorý má za cieľ harmonizáciu databáz 
seniority, rozšíril úrad OHIM čistenie údajov seniority na 
všetky vnútroštátne úrady EÚ.

V súčasnosti už štyri vnútroštátne úrady (Portugalsko, 
Maďarsko, Česká republika a Írsko) realizovali projekt 
seniority v plnom rozsahu, čo zahŕňa sprístupňovanie 
informácií online použitím harmonizovaného slovníka, 
tvorbu oblasti seniority a vytvorenie hypertextových 
prepojení medzi heslami vo vnútroštátnych databázach a 
vyhľadávaním eSearch Plus pre OHIM.

Ďalších jedenásť vnútroštátnych úradov zavedie projekt 
v tomto roku: Bulharsko, Benelux, Estónsko, Francúzsko, 
Grécko, Litva, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené 
kráľovstvo a Švédsko.

Bulletin IPC&C oslovil manažérku projektu seniority 
Jacqueline Winkelmolenovú a Alexandru Apostolakisovú, 

Projekt seniority práve dozrel. Doplní TMview a EuroClass 
ako jeden z dokončených projektov fondu spolupráce a 
predstavuje zásadnú zmenu pre používateľov aj úrady, 
pretože im poskytuje lepšie informácie o uplatňovaní 
seniority pre všetky vnútroštátne úrady EÚ. “ “Nárok na senioritu umožňuje 

majiteľom ochranných známok, 
aby mali aj naďalej rovnaké práva v 
rámci členského štátu, aké by mali 
v prípade, že by predchádzajúca 
ochranná známka bola stále zapísaná.

Jacqueline Winkelmolen
Na čo slúži seniorita?

Jacqueline: Mať presné údaje o seniorite je dôležité pre 
majiteľov ochranných známok Spoločenstva, ktorí už 
predtým zapísali identickú známku v členskom štáte EÚ, 
ktorá bola opustená alebo zanikla. Nárok na senioritu 
umožňuje majiteľom ochranných známok, aby mali aj 
naďalej rovnaké práva v rámci členského štátu, aké by mali 
v prípade, že by predchádzajúca ochranná známka bola stále 
zapísaná. Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva 
poskytuje aj možnosť návratu späť na národnú ochrannú 
známku, ak je ochranná známka Spoločenstva neskôr 
spochybnená. Na to, aby mohli ustanovenia o seniorite 
fungovať, používatelia potrebujú prístup k presným a 
komplexným údajom o seniorite.

Kde sú uložené údaje o seniorite?

Alexandra: Na úrade OHIM sú údaje o seniorite uložené v 
našom systéme spracovania súborov ochranných známok 
Spoločenstva a sú tiež dostupné pomocou služieb, akou je 
prevzatie ochrannej známky Spoločenstva (CTM Download). 
Keď si chce majiteľ ochrannej známky Spoločenstva 
uplatniť nárok na senioritu, poskytne informácie o 
existujúcej národnej známke, na ktorej sa nárok zakladá, a 
tieto informácie sa preskúmajú a zaznamenajú. Samozrejme 
tieto informácie musia súhlasiť s údajmi uloženými na 
vnútroštátnom úrade, aby ich bolo možné overiť a následne 
skontrolovať.

V čom je teda problém?

Alexandra: Nanešťastie, pri pohľade na údaje sme zistili 
množstvo nezrovnalostí medzi spôsobom, akým údaje 
zaznamenáva úrad OHIM a vnútroštátne úrady. Objavili sme 
aj množstvo chýb v našich údajoch v dôsledku nesprávnych 
registračných čísel dodávaných klientami, alebo problémy 
so zadávaním údajov na našej strane. Aj keby boli čísla 
„správne“, rozdiely v spôsobe, akým sa údaje zobrazujú 
alebo sú vyjadrené, znamenajú, že je ťažké nájsť pôvodný 
zápis.



11

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu 
(ochranné známky a vzory)

Môžete nám uviesť nejaký príklad?

Alexandra: V niektorých úradoch pre ochranné známky 
sú medzery alebo iné symboly v číslach, ktoré sa v 
našom systéme nezobrazujú. V iných prípadoch, akým 
je napríklad Nemecko, nastali v priebehu rokov zmeny 
vo formátovaní čísel. Tieto rozdiely sťažujú alebo 
znemožňujú prepojenie informácie o seniorite použitím 
automatického vyhľadávania.

Jacqueline: Okrem spomenutých problémov s formátovaním 
údajov, nemusia byť v niektorých prípadoch údaje 
vôbec uložené na vnútroštátnej úrovni, ak bola národná 
ochranná známka opustená alebo zanikla. Inokedy môže 
byť súbor jednoducho označený ako “zaniknutý” bez 
označenia nároku na senioritu. Dokonca aj v prípade, 
že je nárok na senioritu zaznačený, môže sa tak stať v 
ukrytejšej časti súboru alebo sa môže použiť iné znenie, 
ktoré by mohlo prípadne zmiasť používateľov. 

Ak však ide o podstatné rozdiely alebo sú potrebné opravy 
v poliach, ktoré sa podľa nariadení musia zverejniť, 
úrad vykoná príslušný záznam a zverejní informáciu vo 
vestníku pre ochranné známky Spoločenstva. Po každom 
takomto zázname dostanú majitelia alebo ich zástupcovia 
oznámenie, ktoré ich informuje o zavedenej zmene.

Čo sa teda dosiahlo projektom seniority?

Jacqueline: Prv než sme projekt spustili, neuvedomili sme 
si celý rozsah práce a aká rozsiahla koordinácia bude 
potrebná medzi tímom projektu pre senioritu fondu 
spolupráce, našim tímom pre záznamy na úrade OHIM 
a vnútroštátnymi úradmi. Samotné čistenie údajov je 
namáhavá práca, ale je to práca, ktorá je nevyhnutná a 
ktorá pomôže pri overovaní nárokov na senioritu.

V prípade štyroch krajín, ktoré zaviedli projekt seniority 
v plnom rozsahu a 11 ďalších, ktoré tak urobia tento rok, 
budú všetky databázy vnútroštátneho úradu zahŕňať 
spoločné znenie „Seniorita uplatnená pre ochranné 
známky Spoločenstva“, bez ohľadu na to, či bola 
ochranná známka opustená alebo zanikla. 

Tento proces je pre používateľov oveľa prehľadnejší, a 
to najmä pre tých, ktorí majú záujem vybrať si identickú 
alebo podobnú známku v danej krajine. Všetci sme veľmi 
hrdí na to, čo sa podarilo dosiahnnuť spoločnou prácou 
a veríme, že presné, dôsledné a prehľadné údaje budú pre 
používateľov významnou zmenou.

Počet úradov v 
súčasnosti

Úrady, ktoré sa majú 
podľa pripojiť tento 
rok

 

20

Rakúsko
Nemecko
Grécko
Cyprus
Írsko
Malta
Poľsko

26

Chorvátsko
Lotyšsko
Rumunsko
WIPO

TMview

Aktualizácia vykonávania TMview a EuroClass

EuroClass

Koľko práce zahŕňa čistenie údajov?

Alexandra: V prvej fáze sme skontrolovali približne 76 
000 známok, čo predstavuje spomenutých 11 krajín, 
ktoré už realizovali projekt seniority. V druhej fáze sme 
rozšírili čistenie údajov na nároky na senioritu týkajúce sa 
registrácií vo všetkých vnútroštátnych úradoch, a to bez 
ohľadu na to, či sa chystajú realizovať projekt seniority 
alebo nie. Počas tejto druhej fázy sme identifikovali 102 
000 nárokov na senioritu.  Vo väčšine prípadov to zahŕňa 
úlohy, ako je vyberanie medzier alebo núl v čísle, čo sa 
môže vykonať automaticky, ale 4 900 zápisov sa musí 
vyčistiť manuálne, pretože ide o komplikovanejšie zmeny 
a chyby.

Vidia tieto činnosti aj používatelia alebo ide 
jednoducho o úpravy v rámci úradu?

Alexandra: Pokiaľ čistenie predstavuje len opravy 
formátovania, používateľ si to pravdepodobne nevšimne. 

“ “V prvej fáze sme skontrolovali 
približne 
76 000 známok, čo zahŕňa 
spomenutých 11 krajín, ktoré už 
realizovali projekt seniority. 

Alexandra Apostolakis
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Portfólio projektov fondu spolupráce úradu OHIM, jún 2012

Názov projektu Úmysel realizovať 
(úrady)

Stav pokroku projektu
Odhadované 

náklady 
dokončenia 

(EUR)

Odhadovaný 
rok

dokončenia

Vyhľadávanie 
obrazových prvkov

AT - BX - CZ - DK - EE - ES - FR 
- GR - HU - IE - IT - LT - MT - PL - 
PT - RO - SK - UK

2.2 2012 Štúdia o technologickom stave je ukončená. Označovanie obrazových 
prvkov začne čoskoro. Realizácia sa začala, 1. vydanie očakávané v júli. 

 TMview

AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK - 
EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - IT 
- LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI 
- SK - UK (25)

2.1 2013

 
Prebieha intenzívna činnosť zameraná na podporu ďalšej skupiny krajín, 
ktoré sa majú pripojiť do leta alebo začiatku jesene. 

EuroClass

AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK 
- EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE 
- IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - 
SE - SI - SK - UK (25)

5.9 2013

Počet úradov v súčasnosti: 25, pričom Rakúsko, Francúzsko, Slovinsko a 
USA sa pripoja začiatkom roku 2012. 
Úrady, ktoré sa majú pripojiť v priebehu roka: Maďarsko, Lotyšsko, 
Rumunsko, WIPO a Chorvátsko.

Seniorita BG, CZ, EE, FR, GR, HU, IE, LT, 
PT, RO, UK 0.8 2012

Databáza seniority je aktívna na webových stránkach úradov v PT, CZ, HU 
a dokončuje sa realizácia v IE. 
Očakáva sa, že počas roka 2012 sa pripojí ďalších 11 krajín.

Kvalita CZ - DK - ES - FI - GR - HU - IT - 
PT - RO - UK (10) 0.8 2012 Dokončuje sa spoločná norma. Intenzívna séria misií do GR, CY, RO, LV, 

SI.  Realizácia: prebieha

Prognóza DK - ES - GR - HU - IT - PL - PT 
- UK (8) 0.7 2013

Projekt bol opätovne uvedený do prevádzky 15. novembra 2011 s 
aktualizovaným projektovým súhrnom a novým rozpočtom. Prvé stretnutie 
pracovnej skupiny po opätovnom uvedení projektu do prevádzky sa plánuje 
na 9. a 10. februára 2012 a zúčastní sa na ňom 7 zúčastnených úradov. 
Projekt plánuje zaviesť 8 úradov. Realizácia: začiatok júna/júla

Prieskum 
spokojnosti 
používateľov 

BG - BX -CY - CZ - DE - DK -ES 
- FI -  FR - GR - HU - IE - LV - PL - 
PT - SI (16)

0.5 2013
Pracovná skupina sa dohodla na rozsahu, metodike a nástroji.  
Tím v súčasnosti pripravuje porovnávaciu štúdiu o prieskumoch 
vnútroštátnych úradov. Realizácia: začne v júli

DesignView 
BG - BX - CZ - DE - DK - EE - ES 
- FI - FR - GR OBI - IE - LT  - PL - 
PT - RO - SE - SI - SK - UK (19)

2.0 2012
Posledná fáza realizácie. Zúčastnené úrady z pracovnej skupiny začínajú 
zavádzať webové služby a poskytujú prístup k údajom. Zámer aktivovania v 
novembri v niekoľkých zúčastnených úradoch zostáva v platnosti. 

Podobnosť
BG - BX - DE - ES - FI - FR - GR 
- HU - IE - LV - MT - PL - PT - RO 
- SI - UK (16)

1.1 2012

Nástroj sa teraz vyvíja. Paralelne začali zúčastnené úrady pre ochranu 
duševného vlastníctva vytvárať samotný obsah, ktorý bude importovaný do 
finálneho softvérového nástroja po jeho dokončení. To by malo umožniť 
hladkú aktiváciu.  
Test použiteľnosti je naplánovaný na polovicu júla. Testovanie finálnej 
iterácie je naplánované na september.

CESTO BG - DK - ES - FR - GR - IE - LV - 
MT - PL - PT - RO - SI - SK (13) 1.3 2012

Funkčná verzia prototypu je dokončená, testovanie začne koncom júna. 
Podrobná pozitívna spätná väzba od vnútroštátnych úradov a združení 
používateľov, podpora dizajnu a koncepcie prototypu. Realizácia: prebieha

Spoločný portál 
pre aplikácie

BX - CY - DE - DK - ES - FI - GR - 
IE - PL - RO - SE (11) 0.7 2012

Prototyp portálu používaného ako nástroj spolupráce pracovnými skupinami 
a vyslanými PM. Pokračujú práce týkajúce sa integrácie so spoločnými 
nástrojmi pre ďalšie projekty. Vykonanie Look & Feel („vzhľad a funkčnosť 
softvéru“) sa má dokončiť začiatkom júla.

Harmonizovaný 
systém riadenia 
kvality

BG - CZ - DK - ES - HU - IT - LT 
- RO (na základe počiatočného 
záujmu)

1.5 2014 Uvedenie do prevádzky je odložené, čaká sa na úspech fondu spolupráce 
1.2.5

XML a 
architektúra 

BX - DE - DK - FR - FI - GR OBI - 
LT - PT - UK (9) 0.8 Projekt dokončený

Budúci softvérový 
balík

AT - BG - FI - GR - IE - IT - LT - 
LV - MT - PL - RO - SI - SK - UK 
(14)

21.0 2015
Kontrola koncepcie elektronického podávania pre ochranné známky 
dokončená. Prebiehajú prípravné práce pre ostatné softvéry. Realizácia: 
prebieha

Elektronické 
vzdelávanie

BG - CZ - DK - ES - FR - GR -GR 
OBI - IE - LT - LV - PT - RO - SI - 
SK (14)

1.1 2013
Návrh bol prepracovaný na základe novembrového balíka, projekt sa 
posunul smerom ku globálnej platforme elektronického vzdelávania 
(e-learning) spolu s akadémiou.  Realizácia: začne v júni

Telefonické 
informačné 
centrum 

CY - DE - DK- ES - FI - GR - PL - 
RO - SI (9) 1.3 2013 Práca na prototype rýchlo napreduje.

Databáza 
na podporu 
presadzovania 
práv  

BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR - 
GR OBI - HU - IE - PL - PT - RO - SE 
- SI - SK - UK (17)

0.9 2013 Dokument so špecifikáciami požiadaviek na softvér je dokončený. Začiatok 
vývoja softvéru je naplánovaný na jún 2012.

Nástroj 
presadzovania 
spravodajstva

BX - CZ - DK - ES - FR - GR - GR 
OBI - IE - IT - PL - PT - RO - SE - 
SI - SK - UK (16)

0.7 2013 Dokument so špecifikáciami požiadaviek na softvér je dokončený. Začiatok 
vývoja softvéru je naplánovaný na júl 2012.


