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Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – nový názov 

pre najväčšiu agentúru EÚ pre duševné vlastníctvo 

Úrad pre harmonizáciu a vnútorný trh (OHIM) mení svoj názov na Úrad 
Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na základe 

nových právnych predpisov EÚ, ktoré boli uverejnené dnes. 
 
Od 23.3.2016, 90 dní od nadobudnutia účinnosti dnes uverejnených právnych 

predpisov, bude úrad OHIM známy ako Úrad Európskej únie pre 
duševné vlastníctvo (EUIPO) a ochranná známka Spoločenstva bude 

premenovaná na ochrannú známku Európskej únie. 
 
Dňa 23.3.2016 sa všetky existujúce ochranné známky Spoločenstva automaticky 
stanú ochrannými známkami Európskej únie a prihláškami ochranných známok 
Európskej únie. 
 
V zmenenom nariadení sa takisto revidujú poplatky splatné úradu vrátane celkového 
zníženia ich výšky, najmä v prípade poplatkov za obnovu ochrannej známky. Dňa 
23.3.2016 budú automaticky aktualizované formuláre online prihlášok a kalkulačka 
poplatkov úradu a zohľadní sa v nich nový systém. 
 
Zo svojho sídla v Alicante v Španielsku spracoval úrad OHIM od roku 1996 viac ako 
1,3 milióna prihlášok ochranných známok v 23 jazykoch EÚ z takmer každej krajiny 
a regiónu na svete. 
 
O ÚRADE OHIM 
 
OHIM je najväčšou decentralizovanou agentúrou EÚ. V celom rozsahu sa financuje 
sám a nedostáva žiadne finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. Spravuje ochrannú 
známku Spoločenstva a zapísaný dizajn Spoločenstva a zároveň spolupracuje s 
partnermi, ktorými sú úrady pre ochranu DV na úrovni EÚ a na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni, v záujme budovania silnejšieho systému DV v celej EÚ v 
prospech používateľov. 
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Kontakty pre médiá: 
 

Twitter: @OAMITWEETS 

Laura Casado 
Laura.CASADO@oami.europa.eu 

Ruth McDonald 
Ruth.MCDONALD@oami.europa.eu  
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