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Vymedzenie bežného účtu 

Bežný účet nie je bankový účet, ale jednoduchý účet v rámci účtovného systému úradu, ktorý 
je zaradený do účtovnej knihy pohľadávok. 

 

Všetky finančné prostriedky prijaté od konkrétneho klienta (prevodmi) sa pripisujú na bežný 
účet s výnimkou osobitných, individuálnych platieb. 

 

 
Systém inkasa z bežného účtu 

Systém bežného účtu predstavuje automatický systém inkasa. Väčšina poplatkov a sadzieb 
sa automaticky stiahne z bežného účtu účastníka konania pred úradom, pričom ostatné 
priamo sťahujú prieskumoví pracovníci. 

 
Ak v mene účastníka konania koná oprávnený zástupca v zmysle článku 120 nariadenia 
o ochrannej známke Európskej únie (nariadenie o OZEÚ), poplatky a sadzby sa sťahujú z 
bežného účtu zástupcu, ak zástupca takýto účet zriadil. 

 
Systém inkasa vždy zaistí včasnú platbu za predpokladu, že sú na účte dostatočné finančné 
prostriedky. 

 

Keď sa platba zobrazuje ako odpísaná z bežného účtu, úhrada poplatku alebo sadzby sa 
považuje za vykonanú. 

 

 
Otvorenie bežného účtu 

 
Bežné účty si môžu otvoriť fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu byť vlastníkmi 
ochranných známok, dizajnov a iných práv duševného vlastníctva Spoločenstva, ktoré 
spravuje úrad, ako aj osoby, ktoré môžu zastupovať tretie osoby pred úradom, alebo združenia 
zástupcov. 

 
Na otvorenie bežného účtu je potrebné, aby používateľ vyplnil formulár žiadosti o bežný účet, 
ktorý je k dispozícii v User area ena webovej lokalite úradu EUIPO prepoužívateľov, a aby 
ho zaslal finančnému oddeleniu: 

 
 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ŠPANIELSKO 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Minimálny vklad potrebný na otvorenie bežného účtu je 1 000 EUR, aby bol účet funkčný. Nie 
je povinné udržiavať na účte minimálny zostatok 1 000 EUR. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Doplnenie bežného účtu 
 

Spôsoby platby 

 
Bežné účty môžu byť doplnené bankovým prevodom. 

 

Doplnenie sa pripíše na účet podľa článku 179 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1001, čo znamená: 

 

• Úrad odporúča iniciovať platbu vopred, aby prišla na účet v lehote. 
 

• Bankové prevody sa pripisujú na bežný účet v deň, keď je úradu doručená platba. 

 

Priradenie platby k bežnému účtu 
 

Aby sa zaistilo správne pripisovanie platieb, je dôležité dodržiavať informácie uvedené v 
článku 179 uvedeného nariadenia: 

 

„Pri každej platbe sa uvedie meno osoby uskutočňujúcej platbu a potrebné údaje, ktoré 
umožnia úradu okamžite zistiť účel platby.“ 

 

Platby od držiteľov bežných účtov by preto mali zahŕňať potrebné informácie o držiteľovi 
bežného účtu a čísle bežného účtu. 

 
Nie sú potrebné osobitné informácie o konkrétnych ochranných známkach a/alebo 
poplatkoch, a preto sa nemajú uvádzať. 

 

Individuálne platby, inými slovami platby týkajúce sa konkrétnych ochranných známok a/alebo 
poplatkov, nebudú pripísané na bežný účet, a preto sa nezobrazia na výpise, pretože sa budú 
považovať za bankový prevod. 

 

Úrad bude sledovať postupy majiteľa bežného účtu, aby sa zabránilo, že klienti opakovane 
vykonajú individuálne platby namiesto doplnenia svojho účtu. Individuálne platby by mali 
byť skôr výnimkou než pravidlom; iný postup by predstavoval nenáležité používanie 
bežného účtu (pozri v bode o nenáležitom používaní bežných účtov). 
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Žiadosť o doplňujúce informácie o pohyboch na bežnom účte 
 

Podľa vlastných preferencií môžu majitelia bežných účtov sledovať pohyby a nevyrovnané 
záväzky online prostredníctvom používateľskej zóny na webovej lokalite úradu. 

 
Žiadosti o doplňujúce informácie o platbách poplatkov odpisovaných z účtu, o doplneniach 
alebo akýchkoľvek iných pohyboch môžete získať tak, že budete prostredníctvom e-mailu 
kontaktovať finančné oddelenie úradu: fee.information@euipo.europa.eu. Prípadne môžete 
zaslať list na nasledujúcu adresu: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ŠPANIELSKO 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
 

Postup v prípade nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte 
 

Ak sa ku konkrétnemu dátumu nepodarí stiahnuť z účtu poplatok, úrad prikročí k oznámeniu 
o nedostatku finančných prostriedkov. 

 

1. Ihneď po vzniku nedostatku finančných prostriedkov sa zablokujú všetky debety z účtu 
a uvedú sa do pohotovostného režimu do ďalšieho oznámenia. 

 

2. Ak pretrváva nedostatok finančných prostriedkov, postup pokračuje. Bežný účet zostáva 
blokovaný a akékoľvek nové debety sú pozastavené. Vypracuje sa list s oznámením, 
spolu s uzavretým výpisom z bežného účtu ku dňu vzniku nedostatku finančných 
prostriedkov plus administratívne náklady. 

 
3. Pred informovaním klienta sa celé oznámenie interne overí. 

 
 

Dôsledky oznámenia o nedostatku finančných prostriedkov 

 
Klient má jeden mesiac od doručenia oznámenia na doplnenie dostatočných finančných 
prostriedkov na svoj účet, aby sa pokryli poplatky a administratívne poplatky: 

 
• Ak v lehote jedného mesiaca príde dostatok finančných prostriedkov, platba sa považuje 

za uskutočnenú v deň, keď bola pôvodne splatná. 
 

• Ak dostatok finančných prostriedkov nepríde v danej lehote, úrad bude považovať 
poplatky zahrnuté v oznámení za neuhradené a bude pokračovať v konaní 
zodpovedajúcim spôsobom. 

 
 

Podanie sťažnosti 
 

Ak sa klient domnieva, že oznámenie nie je opodstatnené, úrad ho vyzve, aby podal sťažnosť. 
V takom prípade stačí poslať sťažnosť písomne finančnému oddeleniu úradu EUIPO. 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Dôsledky nedoplnenia prostriedkov po uplynutí lehoty 
 

Od doručenia výzvy od finančného oddelenia na doplnenie finančných prostriedkov ju musí 
majiteľ účtu splniť v lehote jedného mesiaca a uhradiť sumu, ktorá je aspoň rovná sume 
poplatkov plus všetky administratívne poplatky. 

 

Ak majiteľ účtu nedoplní prostriedky na svoj bežný účet, poplatky nebudú uhradené. Ďalšie 
právne dôsledky tejto situácie budú závisieť od charakteru poplatku: 

 
• Akékoľvek odvolanie, podanie námietky alebo prihláška na zápis prevodu sa považujú 

za nepodané, 
 

• ak je poplatkom základný poplatok za prihlášku, musí byť podľa článku 180 ods. 2 
nariadenia o OZEÚ a/alebo článku 9 ods. 1 rozhodnutia EX-21-5 výkonného riaditeľa 
úradu z 21. 7. 2021 vydané oznámenie. 

 
Systém automatického inkasa, filozofia systému bežného účtu, sa preto bude považovať za 
prerušený. 

 
Ak majiteľ bežného účtu chce uhradiť poplatok, môže to urobiť dvomi spôsobmi: 

 

• doplnením bežného účtu o nevyrovnané poplatky plus administratívne poplatky, 
 

Nevyrovnané poplatky sa budú s konečnou platnosťou považovať za neuhradené po 
uplynutí výpovednej lehoty. 

 
Zatvorenie bežného účtu 

 
Na zatvorenie existujúceho bežného účtu je potrebné, aby majiteľ vyplnil formulár žiadosti o 
zatvorenie, ktorý je k dispozícii na webovej lokalite úradu EUIPO, a zaslal ho späť finančnému 
oddeleniu úradu EUIPO: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ŠPANIELSKO 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Odporúča sa poskytnúť celý bankový účet a vyplniť všetky polia (kódy IBAN a SWIFT podľa 
potreby), aby boli zvyšné finančné prostriedky správne prevedené. 

 

Úrad po doručení pokynu na zatvorenie bežného účtu dodrží tento postup: 
 

• Bežný účet je zablokovaný pre ďalšie pokyny na odpísanie poplatkov pre prevádzkové 
útvary, 

 

• všetky debetné operácie s poplatkami sú uzavreté, 
 

• klientovi sa pošle výpis o konečnom stave účtu na schválenie, 
 

• úrad prevedie finančné prostriedky na účet banky klienta po udelení súhlasu. 
 

Majiteľ bežného účtu by sa mal postarať o to, aby boli všetky poplatky uhradené pred 
uzavretím účtu. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Nenáležité používanie bežných účtov 
 

Podľa rozhodnutia EX-21-5 výkonného riaditeľa úradu o spôsoboch platenia poplatkov 
a platieb a o stanovení nevýznamnej sumy poplatkov a platieb si úrad vyhradzuje právo 
zatvoriť bežný účet prostredníctvom písomného oznámenia majiteľovi. 

 

Z dôvodu, že systém bežných účtov je systém automatického inkasa, môže nenáležité 
používanie bežného účtu znamenať, že klient nerešpektuje charakter systému a bráni tak jeho 
bezproblémovému a správnemu riadeniu. 

 
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti finančné oddelenie stanovilo niekoľko príkladov 

nenáležitého používania bežných účtov: 

• Uskutočňovanie platieb jednotlivých poplatkov namiesto dopĺňania bežných účtov: 
majitelia bežných účtov niekedy posielajú prevody na úhradu konkrétneho poplatku 
namiesto doplnenia svojho bežného účtu. Môže sa to týkať najmä situácií, keď bolo 
klientovi zamietnuté použitie jeho účtu na úhradu konkrétneho poplatku. Finančné 
oddelenie však považuje opakovanú platbu individuálnych poplatkov namiesto 
normálneho doplnenia za nenáležité používanie, pretože neumožňuje vykonanie 
automatického debetu. 

 

• Opakované situácie s nedostatočnými finančnými prostriedkami: majitelia bežných účtov 
niekedy nedoplnia svoj účet dostatočnými finančnými prostriedkami, z čoho vyplývajú 
oznámenia o nedostatku finančných prostriedkov a znášanie následných 
administratívnych poplatkov. Aj keď je systém bežných účtov navrhnutý tak, aby sa tieto 
situácie riešili, finančné oddelenie považuje dlhotrvajúce a opakované situácie s 
nedostatočnými finančnými prostriedkami za nenáležité používanie, pretože 
neumožňuje vykonanie automatického debetu. 

 

Finančné oddelenie (tímy pre poplatky, účtovníctvo a pokladnicu) monitoruje správne 
používanie systému bežných účtov. V prípadoch výskytu nenáležitého používania bežného 
účtu sa obráti na klienta s cieľom prerokovať možné riešenia, aby sa predišlo zatvoreniu 
samotného účtu. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

