
 

 

STANOVY POUŽÍVANIA – KOLEKTÍVNE ZNÁMKY EÚ 
 
▪ Mali by byť vypracované jasne a prístupne, 
 

t. j. dostatočne zrozumiteľne a presne, aby mohol čitateľ pochopiť požiadavky, ktoré musia byť 
splnené na používanie kolektívnej známky EÚ. 

 

▪ Musia byť podané do dvoch mesiacov od dátumu predloženia prihlášky kolektívnej 
známky EÚ. 
 
▪ Musia byť v súlade s verejným poriadkom a uznávanými morálnymi zásadami, 
 

napr. v podmienkach používania sa rozlišuje medzi subjektmi na trhu bez náležitého 
odôvodnenia. 
 
▪  Musia byť samostatným dokumentom. Stanovy používania preto musia obsahovať tieto 
povinné informácie, ako sa to požaduje v článku 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
2018/626 z 5. marca 2018 (ďalej len „vykonávacie nariadenie o OZEÚ“), podľa možnosti 
štruktúrované tak, ako je uvedené v článku 16 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ: 
 

1. Meno prihlasovateľa. 
 

 
Meno prihlasovateľa v stanovách používania musí byť presne také isté ako meno 
uvedené v prihláške. 
 

2. Predmet činnosti združenia alebo cieľ, pre ktorý bola zriadená právnická 
osoba spravovaná verejným právom. 
 

 
Táto požiadavka sa týka predmetu činnosti združenia/právnickej osoby. Informácie 
o predmete stanov používania alebo o účele vytvorenia označenia nie sú v tejto 
súvislosti relevantné. 
 

3. Orgány oprávnené zastupovať združenie alebo právnickú osobu 
spravovanú verejným právom. 
 

 
Stačí odkázať na orgány oprávnené zastupovať združenie (napr. predseda...). 
Zoznam konkrétnych mien osôb nie je povinný. 
 

4. V prípade združenia podmienky členstva. 
 

 
Pravidlá, ktorými sa riadia podmienky prijatia do združenia, by mali byť súčasťou 
samotných stanov používania. Krížové odkazy na inú dokumentáciu (napr. na články 
stanov alebo interných predpisov) nie sú dostatočné. 
 



 

 

5. Vyobrazenie kolektívnej známky EÚ. 
 

 
Vyobrazenie označenia v stanovách používania musí byť presne také isté ako 
vyobrazenie uvedené v prihláške. Napr. ak sa značka používa vo farbe, v stanovách 
používania musí byť uvedené farebné vyobrazenie označenia. 
 

6. Osoby oprávnené používať kolektívnu známku EÚ. 
 

 
V stanovách používania by sa malo jasne uvádzať, kto je oprávnený používať 
kolektívnu známku EÚ. V stanovách používania by sa malo špecifikovať, či sú 
známku oprávnení používať členovia. Ak to tak nie je, v stanovách používania by sa 
mali uviesť dodatočné požiadavky. V stanovách používania by sa nemalo používanie 
kolektívnej známky EÚ povoliť nečlenom, napr. „tretím osobám“, „držiteľom licencie“ 
atď. 
 

7. V príslušných prípadoch podmienky, ktorými sa riadi používanie kolektívnej 
známky EÚ, vrátane sankcií. 
 

 
Stanovy používania musia obsahovať osobitné podmienky používania stanovené pre 
oprávneného používateľa, ak sú uplatniteľné. Napríklad osobitné podmienky týkajúce 
sa označovania alebo vyobrazenia obrazových ochranných známok na výrobku. 
 
Používanie a podmienky používania v rámci stanov používania sa musia vzťahovať 
na vyobrazenie prihlasovaného označenia (pozri bod 5). Nie sú teda prípustné žiadne 
farebné odlišnosti ani použitie obrazových ochranných známok ako slovných 
ochranných známok. 
 
V prípade, že nie sú dodržané podmienky, ktorými sa riadi používanie, je nutné 
špecifikovať (prípadné) primerané sankcie. 
 

8. Tovary alebo služby, na ktoré sa kolektívna známka EÚ vzťahuje, vrátane 
akéhokoľvek prípadného obmedzenia zavedeného v dôsledku uplatnenia 
článku 7 ods. 1 písm. j), k) alebo l) nariadenia (EÚ) 2017/1001. 
 

 
Zoznam tovarov a/alebo služieb v stanovách používania musí byť presne taký istý 
ako zoznam uvedený v prihláške. Odkaz na číslo prihlášky OZEÚ alebo číslo 
vykonávacieho nariadenia nie je dostatočný. 
 
Akékoľvek následné obmedzenie špecifikácie tovarov a/alebo služieb by sa malo 
rovnako zohľadniť v novej verzii stanov používania. 
 

9. V príslušných prípadoch povolenie uvedené v článku 75 ods. 2 druhej vete 
nariadenia (EÚ) 2017/1001. 
 

 



 

 

V prípade, že kolektívna známka odchylne od článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 
o OZEÚ určuje zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, je povinné v stanovách 
používania výslovne uviesť možnosť, aby sa akákoľvek osoba, ktorej tovary a/alebo 
služby majú pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stala členom združenia. 
 

 

▪ Ďalšie pokyny: 
 
- Úrad odporúča vyhnúť sa predloženiu doplňujúcich dokumentov alebo príloh. Ak sa 

však v stanovách používania odkazuje na akékoľvek ďalšie dokumenty (napr. pravidlá, 
ktorými sa riadi združenie), úrad odporúča zahrnúť funkčné internetové odkazy, pokiaľ 
je ich najnovšia verzia ľahko prístupná. Prílohy tvoria súčasť stanov používania. 
Akékoľvek zmeny v dokumentoch predložených ako prílohy sa preto musia oznámiť 
úradu. 
 

- V prípade, že prihlasovateľ doplní povinné informácie uvedené v stanovách používania 
prílohami, tieto prílohy by sa mali jasne identifikovať číslom v texte stanov a v pripojených 
dokumentoch s cieľom umožniť čitateľovi jednoducho identifikovať ich spojitosť 
a zachovať konzistentnosť. 
 

- Ak prihlasovateľ upraví stanovy používania s cieľom odstrániť nedostatky zistené úradom, 
musí revidované stanovy používania predložiť v plnom rozsahu (nie výňatky). 
 

- Po zaregistrovaní kolektívnej známky Európskej únie držiteľ kolektívnej známky EÚ podľa 
článku 79 nariadenia o OZEÚ predloží úradu každú zmenenú a doplnenú verziu 
stanov používania. Takáto zmena sa opätovne preskúma s cieľom splniť požiadavky 
uvedené v článku 75 nariadenia o OZEÚ a zabezpečiť, aby neobsahovala žiadny 
z dôvodov na zamietnutie uvedených v článku 76 nariadenia o OZEÚ. Zmeny v stanovách 
používania nadobudnú účinnosť až dňom ich zápisu do registra. 
 

▪ Doplňujúce informácie o preskúmaní kolektívnych známok EÚ sú k dispozícii v usmerneniach 
úradu EUIPO: 
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778666/1768927/usmernenia-o-ochrannej-znamke/uvod 

 
o Časť B Prieskum, oddiel 2 Formálne náležitosti, kapitola 8 Druhy ochranných 

známok, bod 8.2. Kolektívne známky 
 

o Časť B Prieskum, oddiel 3 Absolútne dôvody zamietnutia, kapitola 15 Kolektívne 
známky 
 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778666/1768927/usmernenia-o-ochrannej-znamke/uvod



