
 

 

STANOVY POUŽÍVANIA – CERTIFIKAČNÉ 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 certifikačnej známky EÚ. 

 

▪ Musia byť podané do dvoch mesiacov od dátumu predloženia prihlášky certifikačnej 

známky EÚ. 

 

▪ Musia byť v súlade s verejným poriadkom a uznávanými morálnymi zásadami, 

napr. prihlasovateľ by nebol oprávnený vykonať certifikáciu (napríklad z dôvodu nesúladu 
so zákonnými ustanoveniami); v povolení alebo podmienkach používania sa rozlišuje 
medzi účastníkmi trhu bez riadneho odôvodnenia (napríklad nedostatok objektívnych 
kritérií alebo uplatnenie neprípustných kritérií). 
 

▪ Musia byť samostatným dokumentom. Stanovy používania preto musia obsahovať tieto 
povinné informácie, ako sa to požaduje v článku 17 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 17 vykonávacieho nariadenia 
o OZEÚ: 

 

1. Meno prihlasovateľa. 
 

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

 

2. Vyhlásenie prihlasovateľa, v ktorom uvádza, že nevykonáva podnikateľskú činnosť 
zahŕňajúcu poskytovanie tovarov alebo služieb certifikovaného druhu. 
 

 
„Týmto vyhlasujem, že nevykonávam podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávanie 
[tovarov] [služieb] [tovarov a služieb] certifikovaného druhu.“ 
 
„[Meno prihlasovateľa] vyhlasuje, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 83 
ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 
2017 o ochrannej známke Európskej únie.“ 

 

3. Vyobrazenie certifikačnej 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. 

 

4. Tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje certifikačná známka EÚ. 
 

 



 

 

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. 

 

5. Vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré majú byť certifikované certifikačnou 
známkou EÚ (napr. materiál, spôsob výroby tovarov alebo vykonávania služieb, 
kvalita alebo presnosť). 

 

 
▪ Vlastnosti, v súvislosti s ktorými sa tovary alebo služby certifikujú, musia byť jasne 

špecifikované a vysvetlené, pričom je potrebné umožniť príslušnej skupine 
verejnosti jasne a presne ich pochopiť. 

 
▪ V prípade, že sa špecifikácia vzťahuje na rôzne tovary alebo služby, pri ktorých sa 

majú certifikovať odlišné vlastnosti, v závislosti od jednotlivých kategórií 
tovarov/služieb musia byť vlastnosti, ktoré sa majú certifikovať, špecifikované pre 
každý z jednotlivých typov tovarov a služieb. 

 
▪ Pokiaľ ide o služby, pre každý z jednotlivých typov služieb sa musia špecifikovať 

ich vlastnosti, a nie vlastnosti poskytovateľov služieb. 
 

▪ Vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré prihlasovateľ certifikuje, môžu byť opísané 
všeobecne, pričom nie je potrebné podrobne uvádzať všetky technické aspekty 
a špecifikácie. Malo by sa však rozlišovať, že: 

 
- ak postup certifikácie zahŕňa verejne dostupné normy pochádzajúce 

z oficiálnych zdrojov (napr. ISO, normy DIN, nariadenia a smernice EÚ atď.), 
v stanovách používania je nutné uviesť odkaz na konkrétne normy, keďže ide 
o parametre, na základe ktorých certifikačný orgán posudzuje a testuje 
vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré sa certifikujú, 
 

- ak postup certifikácie zahŕňa súkromné normy (t. j. stanovené samotným 
prihlasovateľom), úroveň zverejnenia noriem nemusí mať podrobný charakter, 
a preto by sa všeobecný opis rovnakých noriem v rámci stanov používania mal 
považovať za dostatočný. 

 
Doplňujúce technické informácie možno jednoducho doplniť odkazom na 
príslušné zdroje prostredníctvom funkčných internetových odkazov alebo 
príloh. 

 
▪ Predmetné tovary alebo služby nemôžu byť certifikované v súvislosti s ich 

zemepisným pôvodom, ako sa stanovuje v článku 83 ods. 1 nariadenia EÚ 
o ochrannej známke. 

 

6. Podmienky upravujúce používanie certifikačnej známky EÚ vrátane sankcií. 
 

 
▪ Musia obsahovať osobitné podmienky používania stanovené pre oprávneného 

používateľa: 
- že známka sa má používať ako certifikačná známka EÚ, 
- či existujú poplatky, ktoré sa majú zaplatiť v súvislosti s používaním známky, 



 

 

- atď. 
 

 
▪ Používanie a podmienky používania v rámci stanov používania sa musia 

vzťahovať na vyobrazenie prihlasovaného označenia (pozri bod 3). 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 primerané sankcie. 
 

7. Osoby oprávnené používať certifikačnú známku EÚ. 
 

 
▪ Jasné uvedenie osoby, ktorá je oprávnená používať certifikačnú známku EÚ: 

(i) akákoľvek osoba, ktorá spĺňa požadovanú normu certifikovaných vlastností  
(bod 5 vyššie) a podmienky upravujúce používanie (bod 6); 

(ii) osobitná kategória osôb (je potrebné jasne stanoviť objektívne kritériá). 
 
▪ Ak má prihlasovateľ v úmysle zostaviť zoznam oprávnených používateľov 

certifikačnej známky EÚ, môže sa uviesť ako odkaz na webové sídlo, ktorý umožní 
systematickú aktualizáciu bez potreby meniť stanovy používania. 
 

▪ Osoby oprávnené používať certifikačnú známku EÚ sa musia označovať ako 
„oprávnení používatelia“. 
 

▪ „Oprávnení používatelia“ nie sú oprávnení previesť alebo udeliť licenciu na 
používanie certifikačnej známky EÚ tretej strane. 

 

8. Spôsob, akým má certifikačný orgán skúšať uvedené vlastnosti a dohliadať na 
používanie certifikačnej známky EÚ. 

 

 
▪ Musia sa spresniť používané skúšobné metódy a systém dohľadu uplatňovaný 

prihlasovateľom/vlastníkom certifikačnej známky EÚ s cieľom zaistiť, aby tovary 
a/alebo služby označené známkou skutočne mali certifikované vlastnosti. Tieto 
opatrenia (skúšanie a dohľad) sa môžu týkať: 
 
- metód a frekvencie skúšania a dohľadu, 
- kvalifikácie osôb vykonávajúcich skúšky a dohľad, 
- „impulzov“ pre dodatočné alebo prísnejšie skúšky alebo opatrenia dohľadu, 
- atď. 
 
Opatrenia musí prihlasovateľ dostatočne jasne opísať, aby sa zabezpečilo, že 
certifikačná známka sa vzťahuje na tovary alebo služby, ktoré sú skutočne 
certifikované. 
 

▪ Prihlasovateľ nevyhnutne nemusí vykonať skúšky alebo dohliadať na podmienky 
používania. V niektorých prípadoch môže byť potrebné spolupracovať 
so špecializovanejšími externými osobami vykonávajúcimi skúšky a/alebo dohľad. 

 
▪ Podobne skúšanie tovarov a/alebo služieb označených známkou, ako aj dohľad 

nad podmienkami používania sa môžu obmedziť na kontroly vzorky alebo náhodné 



 

 

kontroly a nemusia sa rozšíriť na všetky certifikované tovary alebo na všetkých 
používateľov. 

 

 

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

sa však v stanovách používania odkazuje na akékoľvek ďalšie dokumenty (napr. na 
normy ISO, DIN alebo iné...), úrad odporúča uviesť funkčné internetové odkazy, ak 
je ich najnovšia verzia ľahko prístupná. Prílohy tvoria súčasť stanov používania. 
Akékoľvek zmeny v dokumentoch predložených ako prílohy alebo internetové odkazy 
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 certifikačnej známky EÚ držiteľ certifikačnej známky EÚ podľa 
článku 88 nariadenia o OZEÚ predloží úradu každú zmenenú verziu stanov 
používania. Takáto zmena sa opätovne preskúma s cieľom splniť požiadavky 
uvedené v článku 84 nariadenia o OZEÚ a zabezpečiť, aby neobsahovala žiadny 
z dôvodov na zamietnutie uvedených v článku 85 nariadenia o OZEÚ. Zmeny 
v stanovách používania nadobudnú účinnosť až dňom ich zápisu do registra. 
 

▪ Doplňujúce informácie o preskúmaní certifikačných 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 8.3 Certifikačné známky 
 

o Časť B Prieskum, oddiel 3 Absolútne dôvody zamietnutia, kapitola 16 
Certifikačné známky Európskej únie 

 

https://guidelines.euipo.europa.eu/1778666/1768927/usmernenia-o-ochrannej-znamke/%20uvod
https://guidelines.euipo.europa.eu/1778666/1768927/usmernenia-o-ochrannej-znamke/%20uvod



