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KOMU JE PREDIAGNOSTIKA URĈENÁ?
CieĹovou skupinou projektu sú malé a stredné podniky s roĉným obratom 
medzi 200 000 až 50 miliónov € a zamestnávajú do 250 zamestnancov.
Projekt je orientovaný predovšetkým na podnikateĹov, ktorí chcú lepšie 
poznaŚ svoju fi rmu!

ĈO JE CIEĸOM PREDIAGNOSTIKY?
PodporiŚ malé a stredné podniky, ktoré sú považované za kĹúĉový motor 
ekonomického rastu, inovácie a konkurencieschopnosti. 
CieĹom prediagnostiky je priblíženie duševného vlastníctva malým a stred-
ným podnikom, ktoré v dostatoĉnej miere nevyužívajú vlastný potenciál.

ĈO MÔŽETE ZÍSKAř?
Lepšia znalosŚ podniku o svojom duševnom vlastníctve môže zlepšiŚ Vašu 
konkurencieschopnosŚ a možnosti ċalšieho rozvoja v podnikateĹskom 
prostredí. Prínosom tejto ĉinnosti je ohodnotenie všetkých vkladov 
priemyselného vlastníctva podniku:

 patenty,

 úžitkové vzory,

 ochranné známky,

 dizajny,

 licencie,

 nákup a predaj technológií.

PREDIAGNOSTIKA PRIEMYSELNÝCH PRÁV

Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, 974 04  Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4300 131  |  Fax: +421 48 4300 350  |  e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk  |  web: www.upv.sk
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Online šírenie 
kreatívneho obsahu 

Vážení čitatelia,

plynie rok 2009, Európsky rok tvorivosti a inovácií, s čím je spojená 
aj stále naliehavejšia potreba regulácie online šírenia kreatívneho 
obsahu. Je evidentné, že v tomto smere bude právo a jeho nástroje 
vždy značne zaostávať za aktuálnym stavom vedy a techniky vo sve-
te. Napriek tomu však treba apelovať na pokračovanie v nasledovaní 
tých správnych smerov.

Od roku 2007, kedy bolo prijaté oznámenie Európskej komisie 
o online kreatívnom obsahu na jednotnom trhu, síce ešte neprešlo 
veľa času, ale z hľadiska digitálnych technológií to vôbec neplatí. 
V súčasnosti preto EK plánuje začať ďalšie akcie na podporu rozvoja 
inovatívnych obchodných modelov a zavedenia cezhraničného online 
dodávania služieb kreatívneho obsahu. Pod online šíreným kreatív-
nym obsahom sa rozumejú obsahy a služby, ako sú online audiovi-
zuálne médiá (film, televízia, hudba a rádio), online hry, online uve-
rejňovanie, vzdelávací obsah, ako aj obsah vytvorený používateľmi.

Pokiaľ ide o dostupnosť kreatívneho obsahu, jeho tvorcovia nie sú 
zvyčajne ochotní šíriť ho online. Dôvodom je, podľa EK, najmä nele-
gálne kopírovanie a pirátstvo, ale aj problematické stanovenie vzťa-
hu medzi nositeľom práv a online distributérom. Nositelia práv sa 
obávajú straty kontroly nad kreatívnym obsahom, keďže sa nelegál-
ne kopírovanie v digitálnom prostredí ukázalo ako značne škodlivé. 
Je nevyhnutné, aby zainteresované strany čo najskôr našli inovatívne 
a spoločné riešenie na online využívanie obsahu s tým, aby bola za-
bezpečená rovnováha medzi všeobecnými a súkromnými záujmami.

S tým úzko súvisí aj problematika cezhraničného licencovania kre-
atívneho obsahu. Online prostredie, ako je internet či špecializované 
služby mobilných operátorov, na jednej strane technicky umožňuje 
cezhraničné šírenie obsahu. Na druhej strane však rozvoj takýchto 
služieb brzdí nedostatočná úprava cezhraničného licenčného mecha-
nizmu, ktorá by uľahčila používanie obsahu naraz na celom vnútor-
nom európskom trhu. Neexistencia multiteritoriálnych licencií autor-
ských práv sťažuje plné využitie potenciálu vnútorného trhu online 
službami. Ale aj neuvážená regulácia môže v tomto smere spôsobiť 
neprimeranú zmenu správania na trhu so všetkými jej dôsledkami. 
V minulosti vydané odporúčanie EK o online spravovaní hudobných 
práv s cieľom uľahčiť zavedenie multiteritoriálneho systému udeľo-
vania autorských práv na online hudobné služby bolo z viacerých 
dôvodov prijaté značne kriticky a jeho vplyv možno hodnotiť skôr 
negatívne.

Interoperabilita a transparentnosť systémov digitálnej správy 
práv (DRM) sú podľa oznámenia EK jednou z kľúčových podmienok 
rozvoja tohto inovatívneho sektora technológie, ktoré umožnia trans-
parentné riadenie autorských práv, tvorcom poskytnú spravodlivú 
odmenu a spotrebiteľom dajú dostatočné informácie o akýchkoľvek 

obmedzeniach použitia konkrétneho obsahu šíreného online. Možno 
však konštatovať, že systémy DRM vôbec nenaplnili očakávania a skôr 
sa treba prikloniť k názorom o ich zlyhaní. Zdá sa, že interoperabilné 
integrované DRM sú v praxi už prekonané. Ako žiaduce sa javia skôr 
primerané kódexy správania a realistické obchodné modely. Osobitný 
dôraz treba tiež klásť na súvisiacu ochranu osobných údajov. Aktuál-
ne, veľmi progresívne zareagoval Európsky hospodársky a sociálny 
výbor, ktorý jasne odmietol tradičné DRM systémy a predostrel iné 
možnosti realizácie online šírenia kreatívneho obsahu.

V neposlednom rade treba spomenúť problém právnej ochrany 
a pirátstva, ktoré brzdí rozvoj online šírenia kreatívneho obsahu. 
Určité riešenie môže predstavovať spolupráca medzi poskytovateľmi 
online pripojenia, nositeľmi autorských práv a spotrebiteľmi, ktorá 
by rozšírila ponuku atraktívneho obsahu a súčasne by zabezpečila 
ochranu autorských práv. Online boj proti pirátstvu zahŕňa tiež vývoj 
legálnych ponúk a vzdelávacie iniciatívy. Nemožno tiež nespomenúť 
vymožiteľnosť práv a snahu o zlepšenie spolupráce poskytovateľov 
internetových služieb pri zabraňovaní šírenia porušujúceho obsahu. 
Ostáva však na zvážení, či v takej podobe, ako to aktuálne vidíme na 
príklade takých štátov ako Francúzsko.

Naopak, osobitne treba vyzdvihnúť mediálnu výchovu, ktorá môže 
v rámci mediálnej gramotnosti zohrávať významnú úlohu v boji proti 
pirátstvu, pokiaľ uvažujeme v horizonte viac ako jednej generácie. 
V tejto oblasti je nevyhnutné permanentne zabezpečovať celoživot-
né vzdelávanie najmä s dôrazom na edukáciu mládeže v otázkach 
používania internetu. Samotná podpora kreativity a inovácií musí 
byť totiž doplnená o adekvátnu výchovu zameranú na zvyšovanie 
právneho povedomia v oblasti autorského práva a ostatných práv 
duševného vlastníctva. To je zároveň aj jeden z cieľov, ktorý Svetová 
organizácia duševného vlastníctva deklarovala i počas nedávneho 
Svetového dňa duševného vlastníctva.

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva

Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave
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SVETOVÝ DEŀ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA: PODPORME ZELENÉ INOVÁCIE

Predsedníčka ÚPV SR Darina Kyliánová vo svojom príhovore okrem iného poveda┽la┺ 
– Už pri príležitosti vlaňajšieho SDDV som 

spomenula, že sprievodným javom globali-
zácie sú nové výzvy, že doba si žiada väčší 
rozmach ekologických technológií, počnúc 
v automobilovom priemysle, v energetickom 
využívaní odpadov, v znižovaní emisií až po 
nové možnosti pod strechami úsporných do-
mov. A vyhrá ten, kto má originálny nápad, 
odvahu a precíznu realizáciu. Čas mi dal za 
pravdu. Naša Zem volá po „zelenej“ revolúcii, 
po nízkouhlíkovej ceste k zelenému rastu. 

Na Slovensku nemôžeme byť spokojní 
s počtom prihlášok predmetov priemysel-
ných práv a teraz, v čase globálnej krízy, 
sa ozývajú aj také hlasy, že počet prihlášok 
bude ešte viacej stagnovať. Samozrejme, 
všetko je možné, kríza vyvoláva vo svete ne-
istotu, treba dobre zvažovať investície, ale 
osvedčeným receptom proti kríze je práve 
zvýšené úsilie vo výskume a vývoji nových 
výrobkov. Inovácie zvyknú zohrávať kľúčovú 
úlohu pri obnove trhovej ekonomiky, pričom 
veda, vývoj a inovácie sú veľmi dôležité aj 
v epoche eura. 

Treba si uvedomiť, že krajiny, ktoré nie sú 
v eurozóne a ktorých výrobky sa kvôli stúpa-
júcej mzde stanú na zahraničných trhoch ne-
predajné, môžu devalvovať menu a obnoviť 
tak konkurenčnú schopnosť. Pri fixácii kur-

zu, ako je to v prípade 
Slovenska – podotýkam 
euro nesporne preuka-
zuje najmä výhody – je 
možné zvýšiť konkuren-
cieschopnosť jedine zvý-
šením produktivity prá-
ce, a to zavádzaním no-
vých technológií a zvy-
šovaním podielu prida-
nej hodnoty. Ak sa nám 
to nepodarí, naše vý-
robky a služby budú 
prehrávať boj s lacnejší-
mi konkurentmi.

Ale som presvedče-
ná, že postupne bude 
nášmu úradu pribúdať 
klientov, že ÚPV SR sa 
o niekoľko rokov sta-
ne strategickým partne-
rom vedeckej, výskum-
nej a inovačnej komu-
nity, že povedomie o vý-
zname ochrany dušev-
ného vlastníctva sa bu-
de neustále zvyšovať 
a na Slovensku sa vytvo-
rí prostredie, ktoré bude 
živnou pôdou pre ďalšie 
inovácie vrátane eko-
inovácií.

Svetový deň 
duševného vlastníctva

Podporme zelené inovácie
PhDr. Július ŠÍPOŠ Úrad priemyselného vlastníctva SR┸ Banská Bystrica

Dňa には┻ apríla pred ぬひ rokmi vstúpil do platnosti Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva a práve na podnet tejto organizácie sa には┻ apríl stal aj Svetovým dňom duševného vlastníctva ゅSDDVょ┻ Pripomíname si ho od roku にどどな a keď:e ten tohtoročný┸ s ústrednou myšlienkou Podporme zelené inovácie┸ pripadol na nedeľu┸ v Úrade priemyselného vlastníctva SR┸ aj za účasti riaditeľa divízie Svetovej organizácie duševného vlastníctva ゅW)POょ pre spoluprácu s určitými krajinami Európy a Ázie Michala Švantnera┸ sa súvisiace akcie konali にね┻ apríla にどどひ┸ ktorý bol v úrade i Dňom otvorených dverí┻
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šovi ml. z Pova:skej Bystrice za výrazné ús┽pechy v oblasti vývoja biologicky aktívnych látok v mliečnych produktoch a v potravi┽nárskom priemysle┻)de o prvé takéto významné ocenenie slo┽venských vynálezcov┻
SDDV v ÚPV SR sa niesol aj v znamení 

konferencie Duševné vlastníctvo na Slo-
vensku IX. Bola zameraná najmä na prob┽lematiku právnej ochrany výrobkov označe┽ním pôvodu a zemepisným označením a tie: ochrany výrobkov ako zaru┽čených tradičných špecia┽lít┻ Konferencia pozostávala z dvoch častí┸ z teoretickej a z bloku prednášok týka┽júcich sa skúseností z praxe┻
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K pracovníkom ÚPV SR i hosťom┸ ktorí にね┻ apríla prijali pozvanie do úradu┸ sa pri┽hovoril i M. Švantner z W)PO┻ Poukázal na význam organizácie┸ ktorá je jednou zo なは špecializovaných agentúr OSN a v súčasnos┽ti pozostáva zo なぱね členských štátov┻ Cie┽ľom W)PO je podporovať ochranu duševné┽ho vlastníctva a zabezpečovať spoluprácu v oblasti ochrany duševného vlastníctva na celom svete v súčinnosti s ostatnými me┽dzinárodnými organizáciami┻ Zároveň M┻ Švantner vyzdvihol nemalé zá┽sluhy pracovníkov ÚPV SR v oblasti ochrany priemyselných práv┸ vzdelávania a v nepos┽lednom rade i podpory rozvoja technickej tvorivosti na Slovensku┻ Potom odovzdal cenu W)PO pre úspeš┽ných vynálezcov (Best Inventor Award) 
Jánovi Kerestešovi st. a Jánovi Kereste-

Posolstvo generálneho riaditeľa 

Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 

Dr. Francisa Gurryho 

pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva 

26. apríla 2009

Ľudská činnosť vrátane desaťročí technologického rozvoja poškodila našu planétu┻ Rozsiahle znečistenie a rastú┽ca spotreba svetových nerastných zásob a prírodných zdrojov vyvolali nebývalý tlak na :ivotné prostredie┻ Zmena klímy je jednou z najväčších hrozieb┸ ktorej čelí spoločnosť ‒ miznú ľadovce┸ zväčšujú sa púšte┸ len v samotnej Afrike bude do roku にどにど zvýšenému nedostatku vody čeliť ばの a: にのど miliónov ľudí┻ A keď:e tento problém spôsobila ľud┽ská činnosť┸ musí ľudská činnosť nájsť i jeho riešenie┻ Zelené inovácie┸ inými slovami vývoj a šírenie technológií po┽

vania┸ ktorého cieľom je zohľadnenie ekológie od návrhu produktu a: po jeho likvidáciu┸ označovanie ekologických vý┽robkov pomáhajúce spotrebiteľom k in┽formovaným rozhodnutiam a poskytujú┽ce spoločnostiam konkurenčnú výhodu┻ Sila ľudskej vynaliezavosti je najväčšou nádejou na obnovenie krehkej rovnováhy medzi nami a naším :ivotným prostre┽dím┻ Vynaliezavosť je naším najväčším aktívom pri hľadaní riešení tejto globál┽nej výzvy┻ Prostredníctvom zelených ino┽vácií nám umo:ňuje prejsť z technológií minulosti zalo:ených na uhlíku na bezuh┽líkové technológie budúcnosti┻ 

tláčajúcich klimatické zmeny┸ sú kľúčom k obmedzeniu vyčerpávania zdrojov našej planéty┻ Začali sa preteky v hľadaní efek┽tívnych spôsobov vyu:ívania dostupných alternatívnych zdrojov energie┸ ako spútať vietor┸ príliv a odliv┸ ako zachytiť silu slnka a vyu:iť geotermálnu energiu┻ Vyvíjame nové odrody rastlín┸ ktoré odolávajú suchu a záplavám┻ Nové ekologicky šetrné materiály nám pomô:u vybudovať udr:ateľnejší svet┻ V tohtoročný Svetový deň duševného vlastníctva W)PO poukazuje na prínos vy┽vá:eného systému duševného vlastníctva k stimulácii┸ šíreniu a uplatneniu čistých technológií┸ k podpore zeleného pláno┽
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‒ Samozrejme, toto ocenenie si veľmi 
vážime, o to viac, že rozhodla o ňom pro-
fesionálna organizácia. Odborníci ocenili 
najmä náš vynález týkajúci sa fytomelaní-
nu ゅBiologicky účinná frakcia rastlinného melanínu┸ spôsob jej výroby┸ farmaceutic┽ký prostriedok s jej obsahom a jej pou:i┽tie ‒ patent SK にぱね ははね┹ pozn. red.ょ a jeho 
prínosu pre spoločnosťな

. A určite je pre nás 
príjemné aj to, keď i na verejnosti počujeme 

na naše produkty slová chvály, – hovorí na margo ocenenia zo strany W)PO J┻ Keresteš ml┻ Jeho otec predchádzajúce slová dopĺňa┺ 
– Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí nám 
pomáhali na tŕnistej ceste vedúcej k vynále-
zu. Spolupracovali sme s viacerými vo svete 
renomovanými výskumnými ústavmi, hoci 
niekedy sme sa v názoroch aj rozchádzali. 
Vedecké kapacity nás v jednom momente 
presviedčali, že naša cesta v oblasti hľadania 

reparačných a regeneračných účinkov v sys-
téme krátkej pamäti, tzv. tau proteínov nie je 
priechodná. Vtedy sme sa už aj obávali náš-
ho konca..., no vďaka našej odvahe i šťastiu 
sme našli inú cestu riešenia. Keď sme napo-
kon potrebnú molekulu extrahovali zo sveta 
rastlín, boli sme aj prekvapení, ako vyzerá. Je 
to ako nejaký opalizujúci kovový prášok, kto-
rý z rôznych uhlov pohľadu vyzerá vždy inak 
a je ako živý, akoby chcel utiecť… V prvom 
momente sme zostali i zaskočení tým, čo sme 
vytvorili, ale vzápätí sme už začali uvažovať, 
čo ďalej a kde to použijeme.

Kerestešovci na svojom vynáleze pra-
covali 30 rokov. )šlo o izoláciu tzv┻ mole┽kuly :ivota známej ako fytomelanín┸ na┽chádzajúcej sa v :ivej prírode u: niekoľ┽ko miliárd rokov┻ Be:ne ju konzumujeme v potrave┸ no takýmto spôsobom je mo:né vyu:iť pribli:ne len jedno percento z jej potenciálu┻ Ak ju prijmeme v izolovanej podobe napríklad vo vodnom roztoku┸ je mo:né vyu:iť jej ozdravujúci potenciál a: na ひひ ガ┻

– Skríningové testy už dávnejšie potvrdili, 
že táto molekula kódovaná z rastlinných bio-
flavonoidov je vhodná aj na medicínske úče-
ly, môže byť doplnkom výživy alebo liečiva 
a aj vďaka našej firme NIKA fytomelanín 
je už i komerčne využívaný, ‒ hovorí J┻ Ke┽resteš st┻ – Ukazuje sa, že táto molekula je 
stavebnou jednotkou centrálnej nervovej 
sústavy, čiže keď sa dostane do organizmu 
v čistej podobe, a my ju takto dokážeme pri-
praviť, permanentne posúva organizmus na 
vyššiu úroveň. V budúcnosti ju bude možné 
využívať pri liečení napríklad aj neurodege-
neratívnych ochorení, ako je Parkinsonova 

Z GALÉRIE TVORCOV

Cena WIPO pre Kerestešovcov 

V rámci SDDV v ÚPV SR cenu W)PO pre úspešných vynálezcov (Best Inventor Award) prevzali Ing. Ján Keresteš st┻ ゅばなょ a Ing. Ján Keresteš, CSc., ml┻ ゅぬひょ z Pova:skej Bystrice┸ otec a syn┸ ktorí sa venujú biotechnológiám┸ najmä vývoju riadenia biochemických a informačných procesov v :ivých organizmoch┻

  な Pozri ŠÍPOŠ┸ J┻┺ Otec a syn Kerestešovci┻ ‶Molekula :ivota╉┻ )n Duševné vlastníctvo┸ にどどの┸ roč┻ )X┸ č┻ ね┸ s┻ ぬひ┽ねど┻
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a Alzheimerova choroba, ďalej imunologic-
kých a onkologických ochorení a pod., len je 
potrebné na tom ešte pracovať.Ako sme sa ďalej dozvedeli┸ fytomelanín je mo:né vo väčšej miere vyu:iť i v oblasti biotechnológií┸ vý:ivy a dokonca aj v infor┽mačných technológiách┻

– Pokiaľ ide o informačné technológie 
a elektroniku, uplatnenie spomínanej mo-
lekuly si vyžiada ešte nemálo výskumu, pre-
tože ide o oveľa komplikovanejší proces ako 
napríklad v medicíne, ‒ vysvetľuje J┻ Keres┽teš ml┻ – V tomto prípade už hovoríme totiž 
o umelej inteligencii, čiže je potrebné nájsť 
vhodný materiál, ktorý by bol schopný plno-
hodnotne prenášať informácie tak, ako to 
dokáže ľudský mozog. A na to potrebujete 
nielen výskumné ústavy, ale aj spoluprácu 
s priemyslom. V tejto oblasti síce už existu-
jú vo svete nejaké námety, ale chytiť sa toho 
musia skutočne renomované firmy, ktoré na 
to majú podmienky a možnosti.

Otec spolu so synom si v Považskej 
Bystrici zriadili rodinnú firmu v roku 
1990 a spočiatku zamestnávali šiestich ľudí┻ Dnes pre nich pracuje vrátane rôznych úväzkov pribli:ne なにど ľudí┻ Firma postup┽ne získala nový ekonomický rozmer a pre┽vádzky má i v zahraničí┻ Venuje sa aj výro┽be syrov┸ nátierok z mliečnych produktov┸ mliečnym termizovaným nápojom s chuťou :inčice a tie: výrobe Slovenskej bryndze┻ 
J. Keresteš st┻ je toti: aj predsedom Cechu 
bryndziarov a o bryndzi doká:e i veľa roz┽právať┻ Napokon o dôvodoch jej ochranyに┸ resp┻ o bryndzi ako probiotickej potravine hovoril aj na celoslovenskej konferencii o duševnom vlastníctve┸ ktorá bola súčas┽ťou SDDV┻

– Slovenská bryndza je mikrobionálnym 
fenoménom Slovenska, má nemalé liečivé 
účinky, navyše je akýmsi symbolom sloven-
ského národa, jeho kultúrneho a historické-
ho dedičstva.‒ Ešte aby sme si tú pravú Slovenskú bryndzu s modro:ltým symbolom pre chrá┽nené zemepisné označenie mohli be:ne kú┽piť v obchodoch┸ ‒ podpichli sme predsedu Cechu bryndziarov┻

– Na Slovensku vyrábame pravú bryndzu 
od nepamäti, ale je fakt, že ten symbol do-
kumentujúci ochranu produktu nám ešte 
chýba. Ale už na tom pracujeme. A zároveň 
náš cech rokuje s ministerstvom pôdohos-
podárstva, aby konečne urobilo poriadok 
v sektore výroby mlieka. Nie je predsa možné, 
aby medzi hodnotou mlieka a jeho výkupnou 
cenou boli také disproporcie ako v súčasnos-
ti. Poľnohospodári a producenti mlieka na to 

určite doplácajú... A už nehovorím o chýba-
júcej stratégii výživovej politiky na Sloven-
sku.Oboch Kerestešovcov┸ otca a syna┸ spolu┽zodpovedných za úspešný chod svojej ピir┽my┸ sme sa ešte opýtali┸ kedy sa naposledy pohádali┸ veď podnikanie nie je jednodu┽ché┸ o to viac┸ :e je globálna kríza┻

– Ja zvyknem hovoriť, že v súčasnosti ide 
vo svete skôr o krízu morálky a je jedno, 
ktorú oblasť zasahuje. My sa však prekážok 
neobávame, tie sú na to, aby sme ich svojou 
kreativitou zdolávali, ‒ konštatuje J┻ Keres┽teš st┻ – A pokiaľ ide o komunikáciu s mojím 
synom, je logické, že pri hľadaní rôznych rie-
šení máme občas aj rozdielne názory na isté 
veci, ale práve to nás posúva dopredu. Kedy 
sme sa pohádali…? 

– Nenazval by som to hádkou, ale zvy-
čajne sa „pošteklíme“, keď cestujeme spolu 
autom a ja podľa otca šoférujem príliš opatr-
ne, ‒ podotýka J┻ Keresteš ml┻ A otec hneď reaguje┺ – Áno, nie som príliš 
nadšený, keď syn jazdí až úzkostlivo opatr-
ne a navyše, keď som ja za volantom, zvykne 
hovoriť, aby som pribrzdil. Ale ja mám vždy 
málo času a chcem toho ešte veľa stihnúť…

Vynálezy a technické riešenia, ktorých 
pôvodcami/spolupôvodcami sú J. Keres-
teš st. a J. Keresteš ml.SK にぱねははね Biologicky účinná frakcia ras┽tlinného melanínu┸ spôsob jej výroby┸  farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej pou:itie ‒ EP な などね ねねは B ゅDE┸ GB┸ AT┸ C(ょ┸ US は はのば にはぱ B SK にぱのはなど Spôsob prípravy nátierok z mliečnych produktov ゅV┻ VeteškaょPP なのど┽にどどは Priemyselne vyrobený mlieč┽ny termizovaný nápoj s chuťou :inčice a spôsob jeho výrobyÚV SK なはばど Čokoládový sirup ゅV┻ Veteška┸ E┻ ŠtevonkováょÚV SK なはぬば Zahustená mliečna zmes ゅV┻ Ve┽teška┸ E┻ ŠtevonkováょÚV SK なはぬぱ Zmes bieleho syra┸ ovčieho syra┸ tvarohu┸ sušeného mlieka a rastlin┽ného oleja ゅV┻ Veteška┸ M┻ RizmanょÚV SK ぬにばね Mliečne výrobky na báze bryn┽dzeÚV ねばはね Priemyselne vyrobený mliečny termizovaný nápoj pripomínajúci zmeso┽vú :inčicuÚV SK ねぱばに Mliečne výrobky s obsahom kozieho mlieka

  に Do európskeho registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení bola Slovenská bryndza zapísaná ako chránené zemepisné označenie ゅC(ZOょ v júli にどどぱ┻
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M. Švantnera sme sa najskôr opýtali, po 
akom dlhom čase zavítal domov na Slo-
vensko.Na Slovensko chodím ね┽ a: の┽krát do roka┸ preto:e tu mám mamu a pravidelne tu trávim aj najväčšiu časť dovolenky┻ Navyše┸ neďaleko Tornale chovám kone┸ čo je moje hobby┸ a je potrebné môj ‶ranč╉ z času na čas aj skontrolovať┻
Ženeva sa stala pre vás druhým domo-
vom... Spolu s rodinou tam :ijeme od roku なひひぬ┸ keď som začal pracovať v systéme OSN┻ Je logické┸ :e v Ženeve sme si zvykli a cítime sa tam dobre┻ Najmladší syn chodí do zá┽kladnej školy┸ starší syn študuje vo Švajčiar┽sku architektúru┸ no a dcéra je v súčasnosti viacej na Slovensku ako vo Švajčiarsku┻ Po maturite sa toti: rozhodla študovať medi┽cínu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uznávanej i v zahraničí┻ Man:elka pôsobí v Ženeve ako učiteľka v materskej škole┻
So Slovenskom ste v kontakte aj v rám-
ci agendy súvisiacej s divíziou WIPO 
pre spoluprácu s určitými krajinami 
Európy a Ázie. Ako hodnotíte spoluprácu 
s ÚPV SR?Bez nejakého zveličovania mô:em po┽vedať┸ :e táto spolupráca je vynikajúca┻ Aj vďaka predsedníčke D┻ Kyliánovej sa v ÚPV SR podarilo dať dokopy expertov┸ ktorí svojimi diskusnými príspevkami┸ po┽:iadavkami a konštruktívnymi návrhmi na úrovni W)PO robia zo Slovenska aktívneho hráča v oblasti ochrany priemyselných práv vo svete┻ 
Teraz, v čase globálnej krízy, je po-
trebné zvažovať každú investíciu, ale 
ako už spomínala vo svojom príhovore 

v rámci SDDV predsed-
níčka ÚPV SR D. Kyliáno-
vá, osvedčeným receptom 
proti kríze je práve zvý-
šené úsilie vo výskume 
a vývoji nových výrobkov 
a s tým súvisia aj prihlášky 
predmetov priemyselných 
práv... Je pravda┸ :e inovácie po┽máhajú ピirmám v boji o pre┽:itie┻ )de predsa o konkuren┽cieschopnosť a priestor na trhu┻ Keď podceníte inová┽cie┸ skôr či neskôr vás niekto kreatívnejší predbehne a za┽berie vaše miesto┻ V súčas┽nosti je pre úspech produk┽tov na trhu rozhodujúca hodnota značky a inovácia┸ ktoré renomovaná značka ponúka zákazníkom┻ A keď si ピirma inovácie právne ne┽chráni┸ dostáva sa ešte do hlbšej krízy┸ preto:e jej výsled┽ky mô:e niekto druhý zneu:iť pre svoj vlastný biznis┻
Ako sa globálna kríza zatiaľ prejavuje na 
počte medzinárodných prihlášok?Je potrebné uviesť┸ :e v ostatných rokoch význam ochrany priemyselných práv v me┽dzinárodnom meradle podstatne vzrástol a nebyť globálnej krízy┸ tá situácia moh┽la byť ešte lepšia┻ Vplyvom krízy┸ v prvom štvrťroku tohto roka┸ v porovnaní s vla┽ňajškom┸ došlo najmä k poklesu┸ pribli:ne o ひ percent┸ prihlášok ochranných známok predovšetkým od malých a stredných pod┽nikov┸ resp┻ podnikateľov┸ a to znamená aj zní:enie rozpočtu W)PO┻ Na druhej strane treba uviesť┸ :e práve malé a stredné podni┽

ky zvyčajne najviac generujú pracovné prí┽le:itosti a v súvislosti s priemyselnopráv┽nou ochranou i pridanú hodnotu v tom┽ktorom štáte┸ či:e mali by na to pamätať aj príslušné vlády a mali by urobiť také legis┽latívne opatrenia┸ aby sa tí menší podnika┽telia nestrácali┻ W)PO mô:e v tomto smere pomôcť napríklad usmerňovaním činnosti┸ poradenstvom či propagáciou dobrých vý┽sledkov┻
Na eliminovanie globálnej krízy prijala 
opatrenia aj WIPO. Mohli by ste byť kon-
krétnejší?Dochádza k prehodnocovaniu vynakla┽dania ピinančných prostriedkov napríklad 

„Slovensko sa stáva aktívnym hráčom 
v celosvetovom systéme ochrany 
priemyselných práv“ 

Riaditeľ divízie W)PO pre spoluprácu s určitými krajinami Európy a Ázie Michal Švantner ゅのぬょ pochádza z Tornale┻ Určitý čas pôsobil v Úrade vysokého komisára OSN pre utečencov v Ženeve┸ neskôr v rámci rozvojového programu OSN ゅUNDPょ┸ no a vo W)PO pracuje od roku にどどぬ┻
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v súvislosti s administratívnymi prácami i so slu:obnými cestami┸ W)PO si hľadá partnerov┸ ktorí by boli ochotní spoluピi┽nancovať organizovanie rôznych sympózií┸ vzdelávacích podujatí a pod┻┸ ale nie je to jednoduché┻
Generálny riaditeľ WIPO Francis Gur-
ry si po nástupe do funkcie v októbri 
minulého roka predsavzal urobiť stra-
tegickú reorganizáciu aj Sekretariátu 
WIPO. Postupne má dôjsť k zmene štáb-
nej kultúry sekretariátu, k eliminovaniu 
zbytočných funkcií a v tretej etape sa má 
pristúpiť k zmenám horizontálnych ria-
diacich procesov. V akom štádiu sú tieto 
zmeny? V prvom rade┸ myslím si┸ :e takéto kroky sú rozumné┻ Pri správnom mana:ovaní sa v ka:dej inštitúcii dajú ľudské zdroje vyu:iť efektívnejšie┸ aby nedochádzalo k dupli┽citnej práci a aby jednotlivé činnosti boli lepšie koordinované v záujme cieľov orga┽nizácie┻ Tento proces pokračuje a verím┸ :e 

bude prínosom pre systém ochrany dušev┽ného vlastníctva┻
Predtým, ako ste pri príležitosti tohto-
ročného SDDV navštívili ÚPV SR, ste boli 
na služobnej ceste v Moldavsku. Aké 
bolo poslanie vašej cesty do spomínanej 
krajiny?)šlo o to┸ aby sme predstaviteľov Moldav┽ska bli:šie oboznámili s medzinárodnými normami týkajúcimi sa vymo:iteľnosti práv duševného vlastníctva a nadväzne by v krajine mala vzniknúť akási koordinačná platforma pre spoluprácu s ďalšími vlád┽nymi štruktúrami┸ najmä so súdnictvom┸ políciou┸ colníkmi┸ obchodnou inšpekciou a pod┻ Problematika vymo:iteľnosti práv duševného vlastníctva toti: nemô:e byť len zále:itosťou Štátnej agentúry duševného vlastníctva Moldavskej republiky┸ o to viac┸ :e na moldavský trh vstupuje aj falšovaný┸ pirátsky tovar zo zahraničia a ten si potom nachádza cestu i do susediacej Európskej únie┻ Či:e je potrebné zlepšiť spoluprácu 

s Moldavskom aj pokiaľ ide o vymo:iteľ┽nosť práv duševného vlastníctva a┸ samo┽zrejme┸ W)PO podporuje aktivity súvisiace s potláčaním pirátstva┻
Vráťme sa ešte na Slovensko. Aký dojem 
vo vás zanechal SDDV v ÚPV SR?Myslím si┸ :e pracovníci ÚPV SR zvlád┽li organizáciu SDDV veľmi dobre┻ SDDV u vás v úrade sa vydaril┸ no predsa len si neodpustím jednu poznámku┻ Predpo┽kladal som┸ :e pri tej┽to príle:itosti stretnem v ÚPV SR aj niekoho z čel┽ných predstaviteľov štátu┻ Nestáva sa toti: často┸ aby niekto zo Slovenska získal cenu W)PO pre úspešných vynálezcov┻ Pre predsta┽viteľov štátu to bola príle┽:itosť demonštrovať ako podporujú vedu┸ výskum a vývoj┻┻┻ :iaľ┸ nevyu:ili ju┻ Mo:no nabudúce┻┻┻

Na záver SDDV ochutnávka slovenských 
špecialít

V bloku prednášok týkajúcich sa skúse┽ností z praxe vystúpil aj predseda občian┽skeho zdru:enia Skalický trdelník Ľudovít 
Bránecký┻ Skalický trdelník bol prvým slo┽venským výrobkom zapísaným do európ┽skeho registra chránených označení pôvo┽du a chránených zemepisných označení ako C(ZO ゅdecember にどどばょ┻

– Na rozdiel od „syrárov“, ktorí pred pia-
timi-šiestimi rokmi pripravovali žiadosti 
o európsku právnu ochranu napríklad Slo-
venskej bryndze a Slovenskej parenice a ne-
boli celkom zjednotení v názoroch, pokiaľ 
ide o technológiu či podmienky výroby, naše 
občianske združenie malo jasné predstavy, ‒ hovorí Ľ┻ Bránecký┻ – V súvislosti so Skalic-
kým trdelníkom, ktorý má dvestoročnú histó-
riu, boli vždy jasne určené výrobné postupy. 
Aj preto sme sa ako prví na Slovensku mohli 
pochváliť „modrým kolieskom“, tzn. symbo-
lom CHZO.Ľ┻ Bránecký je riaditeľom Správy mest┽ského majetku v Skalici┸ pod ktorú spadá aj mestská trdelníkareň v zrekonštruova┽nom františkánskom kláštore┸ kde mo:no 

Ochrana označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov na Slovensku i v zahraničí┸ Príprava novely zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach┸ Všeobecný úvod do problematiky politiky kvality┸ Zelená kniha poľnohospodárskych výrob┽kov┺ normy pre produkty┸ po:iadavky na výrobu a program kvality┸ Zaručené tradičné špeciality┻ To boli témy┸ ktoré dominovali v rámci teoretickej časti deviatej celoslovenskej konferencie o duševnom vlastníctve┻
na vlastné oči vidieť pečenie sladkej špeciality na otvorenom ohni┻ – Za 
jednu zmenu dvaja pracovníci upečú 
asi 60 trdelníkov. Počas turistickej 
sezóny nie vždy stíhame uspokojiť 
zákazníkov trdelníkom upečeným na 
pahrebe, no s rozšírením výroby nerá-
tame. Výrobu vo veľkom nechávame 
podnikateľom, ktorí Skalický trdelník 
podľa tradičnej receptúry, na území 
ohraničenom riekami Morava, Tep-
lica, Myjava a hranicami s Českom, 
pečú pomocou sálavého tepla, ale je 
to v súlade so špecifikáciou produktu. 
Pre našu trdelníkareň i mesto ide skôr 
o propagačnú záležitosť, o propagá-
ciu Skalice doma i vo svete, a myslím 
si, že tomu pomôže i registrácia nášho 
produktu v Bruseli.‒ Ale trdelník s prívlastkom origi┽nálny je mo:né si kúpiť kdekade pred supermarketmi┸ či u: v Košiciach┸ Ži┽line┸ alebo v Banskej Bystrici┸ ‒ sna┽:íme sa ‶oponovať╉ Ľ┻ Bráneckému┻ 
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– Naše občianske združenie trvá na tom, 
že Skalický trdelník môže pochádzať len 
z nášho regiónu. Ak takýto pravý koláč pre-
dáva niekto trebárs na východe republiky, 
ale upiekol ho podľa tradičnej receptúry 
v našom regióne, to je v poriadku. Horšie by 
už bolo, keby niekto napríklad na námestí 
v Banskej Bystrici piekol takýto produkt 
a predával ho ako Skalický trdelník. Aby sa to 
nestávalo, vytvárame v našom združení urči-
té kontrolné mechanizmy a napokon existu-

jú na Slovensku aj kontrolné 
orgány, ktoré majú v popise 
práce takéto veci ustrážiť...

Záhorácka špecialita zaregistrovaná v Bruseli┸ ale napríklad i pečivo Bratislav┽ský ro:ok ゅCech pekárov a cukrárov regió┽nu západné Slovensko podal vlani :iadosť o zápis Bratislavského ro:ka ako zaručenej tradičnej špeciality do registra EKょ┸ syry 

atď┻ sa にね┻ apríla objavili aj v ÚPV SR┻ To┽ti:┸ na záver SDDV┸ po skončení konferencie mali jej účastníci┸ hostia i pracovníci úradu mo:nosť ochutnať pripravené slovenské špeciality a veru nikto z prítomných nemal výhrady┻┻┻ 
Foto┺ E┻ Žatkuliak

WORLD )NTELLECTUAL PROPERTY DAY┻ GREEN )NNOVAT)ONSŠÍPOŠ┸ J┻┺This year╅s World )ntellectual Property Day╅s ゅW)PDょ with the idea ╉Green )nnova┽tions╊ was supposed to be on Sunday┸ hence related events took place on April にね┸ にどどひ┸ in the )ndustrial Property Ofピice of SR with participation of Michal Švantner┸ Director of the Division of the World )ntellectual Property Organization ゅW)POょ for Co┽ope┽ration with Certain Countries of Europe and Asia┻ This day was also the Open Day of the Ofピice┻ 

After the President of the )PO SR Dari┽na Kyliánová ピinished her speech┸ Michal Švantner awarded the W)PO Best )nventor Award to Ján Keresteš and Ján Keresteš Jr┻ from Pova:ská Bystrica for signiピicant suc┽cesses in the sphere of development of bio┽logically active substances in dairy produc┽ts and food industry┻ )t is the ピirst signiピicant award for Slovak inventors┸ in this case for father and son┸ which are engaged in bio┽technologies┸ particularly in development of managing biochemical and information processes in living organisms┻ W)PD in the )PO SR was marked with the Conference )ntellectual Property in Slova┽kia )X┻ )t was focused on issues of legal pro┽tection for products by means of designati┽ons of origin and geographical indications and also protection of products as guaran┽teed traditional specialities┻ At the close of the W)PD┸ after the Conference ピinished┸ the participants┸ guests and employees had a possibility to taste prepared Slovak spe┽cialities┻ 
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3. Náprava Lisabonského systémuSprávne pochopenie určitých ustanove┽ní Lisabonskej dohody a jej vykonávacie┽ho predpisu je výzvou┸ ktorá mô:e v ko┽nečnom dôsledku pomôcť zvládnuť aj iné výzvy┸ ktorým dohoda v súčasnosti čelí┻ Na podporu tohto názoru nám stačí predlo:iť len niekoľko príkladov┻ ゅNiektoré otázky súvisiace s výkladom dohody u: boli rieše┽né v predchádzajúcej časti prezentácie a tý┽kali sa spôsobu┸ akým sa mô:e Lisabonská dohoda začleniť do meniaceho sa medziná┽rodného prostredia┻ょMo:no prvá vec┸ ktorú treba zdôrazniť┸ je skutočnosť┸ :e Lisabonský systém nie je obmedzený len na poľnohospodárske výrobky┸ potraviny a nápoje┻ Nie je to len o tom┸ čo sa dá jesť alebo piť┻ Ako dôkaz mô:u poslú:iť zapísané označenia z Ma┽ďarska┸ napríklad čipky z Kiskunhalas
な a Herendský porcelán

に┻Taktie: je dôle:ité zdôrazniť┸ :e Lisabon┽ský systém je neutrálny k spôsobu┸ akým členské štáty poskytujú ochranu označe┽niam pôvodu┻ Nasvedčuje tomu jedno z je┽ho ustanovení┸ ktoré deピinuje povinný ob┽sah medzinárodných prihlášok┻ Pravidlo の ods┻ に┸ bod viょ vykonávacieho predpisu obsa┽huje širokú škálu alternatív získania ochrany v krajinách pôvodu┸ ako aj preukazovania na účely medzinárodného zápisu┻ Mô:e to byť ‶názov a dátum právnych predpi┽sov alebo správneho predpisu┸ súdneho 

rozhodnutia┸ alebo dátum a číslo zápisu┸ na základe ktorých je označenie pôvo┽du v krajine pôvodu chránené╉┻ Článok な ods┻ に Lisabonskej dohody by teda nemal byť interpretovaný príliš reštriktívne┻ Jedi┽né┸ čo sa vy:aduje na získanie ochrany pod┽ľa dohody┸ je uznanie a ochrana označenia v krajine pôvodu┻ Predmetné ustanovenie však výslovne neuvádza┸ aký druh ochrany by krajina pôvodu mala poskytnúť┻ Nemu┽sí teda ísť o akýsi lisabonský druh vnútro┽štátneho systému zápisu s podmienkou┸ :e budú splnené hmotné po:iadavky doho┽dy ゅako napr┻ v článku ぬ┸ ktorý sa zaoberá obsahom ochranyょ┻Oplatí sa tie: preskúmať ‶plný poten┽ciál╉ článku ね Lisabonskej dohody┻ Stojí za povšimnutie┸ :e znenie tohto článku┸ na rozdiel od znenia článku な ods┻ に┸ sa nevzťa┽huje na ochranu označení ‶ako takých╉┸ čo mô:e znamenať┸ :e ďalšie formy ochrany sú taktie: zahrnuté pod túto bezpečnostnú klauzulu ゅtá mô:e mať následne zaujímavý dosah na spôsob┸ akým sa výnimky podľa článku にね Lisabonskej dohody mô:u pou┽:iť v rámci Lisabonského systémuょ┻ Okrem toho sa zdá┸ :e tento článok dohody umo:┽ňuje koexistenciu označení pôvodu a ich súbe:nú ochranu v príslušnom zmluvnom štáte┻ Mo:no by teda naozaj stálo zato pri┽pomenúť si znenie predmetného článku┺‶Ustanovenia tejto dohody nijako nevylučujú u: platnú ochranu označe┽

ní pôvodu poskytovanú v jednotlivých krajinách tejto Osobitnej únie na pod┽klade iných medzinárodných dojedna┽ní┼ alebo na podklade národného zá┽konodarstva alebo právnej vedyぬ┻╉ Väčšiu pozornosť si zaslú:i aj článok は Lisabonskej dohody┸ ktorý znie nasledovne┺‶Označenie┸ ktorému sa poskytla v niektorej krajine Osobitnej únie ochrana podľa postupu uvedeného v článku の┸ nebude sa tam môcť pova┽:ovať za označenie┸ ktoré sa stalo dru┽hovým┸ pokiaľ sa bude v krajine pôvo┽du chrániť ako označenie pôvodu┻╉Toto ustanovenie nás núti uva:ovať o dvoch veciach┻ Po prvé┸ chráni toto usta┽novenie označenia iba pred tým┸ aby sme ich pova:ovali za druhové┸ ale nie pred tým┸ aby sa stali druhovými┸ alebo vylučuje aj druhú mo:nosť╂ Po druhé┸ chráni ten┽to článok pou:itie iných┸ i keď podobných právnych princípov┸ ako napríklad inštitút tichého súhlasuね╂
4. Urovnávanie sporov podľa 
     Lisabonskej dohodyČlánok の ods┻ の Lisabonskej dohody zais┽ťuje pre prípady vyhlásenia o zamietnutí zápisu nasledovný ‶mechanizmus urovna┽nia sporov╉┺

Výzvy Lisabonského 
systému – 2. časť

Dr. Mihály FICSOR*podpredseda Maďarského patentového úradu

 こ Časopis Duševné vlastníctvo so súhlasom M┻ Ficsora uverejňuje jeho referát┸ ktorý odznel 30. 10. 2008 v Lisabone v rámci Fóra 
o zemepisných označeniach a označeniach pôvodu organizovaného pri príležitosti 50. výročia podpísania Lisabonskej dohody o ochrane ozna-
čení pôvodu a ich medzinárodnom zápise┻ Z angličtiny prelo:il Mgr. Ján Poljovka┻な Označenie č┻ ばぬぱ┻に Označenie č┻ ねひの a č┻ ばぬば┻ぬ Anglický výraz ‶court decision╉ je v platnom znení ustanovenia článku ね Lisabonskej dohody prelo:ený ako ‶právna veda╉┻ Sme toho názoru┸ :e čitateľ by mal brať do úvahy presnejší preklad slovného spojenia ‒ ‶súdne rozhodnutia╉ ゅpozn. prekl.ょ┻ね Pozri napr┻ článok にね ods┻ ば Dohody TR)PS alebo článok のぬ nariadenia Rady ゅESょ č┻ にどば【にどどひ z には┻  に┻ にどどひ o ochrannej známke spoločenstva ゅkodiピiko┽vané nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ なに┻ なひひぬ o ochrannej známke spoločenstva ‒ pozn. prekl.ょ┻
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‶Záujemca┸ ktorého jeho národný úrad upovedomí o vyhlásení inej kra┽jiny┸ mô:e v tejto druhej krajine pred┽lo:iť akékoľvek právne alebo správne námietky┸ na ktoré majú právo prísluš┽níci tejto krajiny┻╉To┸ čo uvedený článok dohody zaisťuje┸ sú ‶obvyklé╉ prostriedky pre súkromných :iadateľov【majiteľov práv podobné tým┸ ktoré sú be:né v prípade odmietnutia pri┽hlášky patentu alebo zápisu ochrannej známky národným patentovým úradom┻の  Ale základom zamietnutia zápisu podľa Li┽sabonského systému mô:e byť priamo časť právneho predpisu alebo správneho naria┽denia normatívneho charakteru┻は To isté platí aj v prípade ochrany v krajine pôvodu┸ teda aj v tomto prípade je mo:né opierať sa o právne predpisy alebo správne nariade┽nia┻ば  Preto krajina┸ ktorá urobí vyhlásenie o zamietnutí zápisu┸ sa mô:e ľahko ocitnúť v medzištátnom spore s krajinou pôvodu vo veci ochrany označenia┻ Potreba účinne urovnávať spory medzi zmluvnými krajina┽mi Lisabonského systému je teda aktuálna┻ Urovnávanie sporov mô:e mať naďalej ne┽formálnu podobu alebo sa mô:e rozvinúť do formálneho postupu┻ V tomto zmysle čelí obmedzený územný účinok zamietnutia zápisu ďalšej výzve┻ Ak zmluvná krajina zistí┸ :e medzinárodný zá┽pis┸ ktorý je oznámený┸ je v rozpore s ozna┽čením pôvodu tejto krajiny┸ mô:e vydať vyhlásenie o zamietnutí zápisu s ohľadom na vlastné územie┸ pričom toto vyhláse┽nie nebude mať :iadny účinok na ostatné zmluvné krajiny┻ Jediná mo:nosť┸ ktorá ostáva otvorená┸ je zrušenie účinkov me┽dzinárodného zápisu v ka:dom zmluvnom štáte┻ Túto mo:nosť však určuje výlučne vnútroštátne právo dotknutého zmluvného štátu a dostupnosť takýchto prostriedkov veľmi závisí od spôsobu ochrany┸ ktorú kra┽jina označeniam poskytuje┻ Za povšimnutie stojí skutočnosť┸ :e návrh mnohostrannej dohody o ochrane označení pôvodu a označení zdroja┸ predlo:ený Me┽dzinárodným úradom W)PO ゅďalej medzi┽národný úradょ v roku なひばね【ばの┸ obsahoval kapitolu o urovnávaní sporov diplomatic┽kými cestamiぱ┻ 

Okrem toho┸ koncom ひど┻ rokov Rada WTO pre Dohodu TR)PS presadzovala vy┽tvorenie mnohostranného registra zeme┽pisných označení pre vína a liehoviny pod┽ľa článku にぬ ods┻ ね Dohody TR)PS┻ Návrhy Európskych spoločenstiev a ich členských štátovひ a Maďarskaなど rozšírili tieto snahy o zavedenie námietkového konania┻ Maďar┽sko navrhlo vytvorenie špeciálneho systé┽mu rozhodcovského konania┸ podľa ktoré┽ho konečné a záväzné rozhodnutia by mali nadobudnúť účinky erga omnes┻ Ale odvte┽dy sa vo WTO nedosiahla :iadna dohoda┸ ktorá by vytvorila mnohostranný register podľa článku にぬ ods┻ ね Dohody TR)PS┻ 
5. Keď dva sú priveľa Medzinárodný úrad vo svojom nedáv┽nom dokumente┸ ktorý predlo:il Zhroma:┽deniu Lisabonskej únieなな┸ upozornil na prí┽pady┸ keď členské štáty Lisabonskej dohody sú povinné poskytnúť ochranu dvom ko┽existujúcim rovnako znejúcim označeniam pôvodu jednak podľa samotnej Lisabonskej dohody alebo podľa medzinárodných práv┽nych dojednaní┻ Medzinárodný úrad správ┽ne uviedol┸ :e namiesto súčasnej praxe takz┽vaných vyhlásení o ‶čiastočnom zamietnutí╉‶bolo by vhodné vykonávací predpis doplniť o ustanovenia o osobitnom ko┽naní v prípade oznámení a zaznamená┽vaní potvrdení ochrany alebo súhlase s ochranou celého alebo časti zapísa┽ného označenia pôvodu┸ ktoré by riešili aj prípady koexistencie rovnako znejú┽cich označení╉なに┻Pracovná skupina┸ ktorú zriadilo zhroma:┽denie s cieľom hľadať mo:nosti zlepšenia konania podľa Lisabonskej dohody┸ sa určite bude venovať aj tomuto návrhu┻ Myšlienka zavedenia vyhlásenia o udelení ochranyなぬ do Lisabonského systému si vy:aduje hlbšiu analýzu┸ ale podľa môjho názoru by mohla získať podporu┻ Na to je však potrebná ďalšia diskusia┸ ktorá pomô:e všeobecnému pocho┽peniu problému a medzinárodnému úradu zase pomô:e navrhnúť riešenie┻V prípade vín Dohoda TR)PS obsahuje ustanovenie o rovnako znejúcich zemepis┽

ných označeniach┻ Podľa článku にぬ ods┻ ね dohody v prípade rovnako znejúcich zeme┽pisných označení pre vína bude┸ s výhradou ustanovenia článku にに ods┻ ね ゅklamlivé označeniaょ┸ poskytnutá ochrana ka:dému označeniu┻ Nariadenia Európskeho spolo┽čenstva o ochrane zemepisných označení pre vína a liehoviny pomerne detailne upra┽vujú pravidlá pre homonymá┸ resp┻ rovnako znejúce zemepisné označeniaなね┻ Ale ani jeden zo spomenutých právnych nástrojov neobsahuje deピiníciu homoným┸ resp┻ rov┽nako znejúcich zemepisných označení┻Medzinárodný úrad sa u: pokúsil deピino┽vať alebo lepšie povedané vymedziť chápa┽nie homoným┻Desiate vydanie Merriam Webster’s 
Collegiate Dictionary deピinuje homony┽mum  ako ‶jedno z dvoch alebo viace┽rých slov majúce rovnakú hláskovú po┽dobu┸ ale odlišný┸ nesúvisiaci význam╉┻ Táto deピinícia presne vystihuje problé┽my┸ ktoré sprevádzajú pou:ívanie rov┽nako znejúcich zemepisných označení┸ konkrétne prípady┸ kedy dva alebo viac rovnakých zemepisných označení vy┽medzuje zemepisný pôvod výrobkov z rôznych krajín┻ Najčastejšie sa objavu┽jú prípady rovnako znejúcich označení regiónov┸ ktoré sa nachádzajú v rôznych krajinách┻ Typickým príkladom je názov oblasti pozdĺ: rieky┸ ktorá preteká via┽cerými štátmi┸ napríklad rieka Rýnなの┻ Nestranný pozorovateľ sa ľahko stoto:┽ní so všetkými aspektmi deピinície medzi┽národného úradu┻ Napriek tomu príklad┸ ktorý uvádza┸ nie je ten najvhodnejší┻ V prípade┸ :e zemepisný názov označuje je┽den zemepisný celok ゅnapr┻ rieku┸ pohorie či regiónょ┸ ktorý sa nachádza v dvoch ゅresp┻ viacerýchょ krajinách┸ nejde u: o prípad ho┽monyma┸ keď:e význam nie je odlišný a ani nesúvisiaci┻ V takom prípade nejde o dva vinohradnícke regióny s náhodne rovnaký┽mi homonymnými názvami┸ ale o jeden vi┽nohradnícky región s jedným zemepisným označením ゅalebo označením pôvoduょ pre víno vyrobené v tejto oblasti┸ ale zasahu┽júce do dvoch alebo viacerých krajín pôvo┽du┻ S touto eventualitou počíta nariadenie Komisie ゅESょ č┻ なぱひぱ【にどどは z なね┻ decem┽

  の Porov. napr┻ článok の ods┻ ぬ Madridskej dohody týkajúcej sa medzinárodného zápisu známok┻ は Pozri pravidlo ひ ods┻ に bod iiiょ vykonávacieho predpisu┻ば Pozri pravidlo の ods┻ に vykonávacieho predpisu┻ぱ SCT【ぱ【ね┸ ods┻ ばど┻ひ )P【C【W【などば┸ にぱ┻ ば┻ なひひぱ┻など )P【C【W【にぬね┸ なな┻ なに┻ にどどど┻なな L)【A【にぬ【な┻なに L)【A【にぬ【な┸ ods┻ ね┻なぬ Viac informácií o poslednom vývoji v oblasti vyhlásení o udelení ochrany v Madridskom a (aagskom systéme nájdete v dokumentoch MM【A【ねど【な a (【A【には【な┸ MM【A【ねど【の Prov┻┸ ods┻ なの┸ a (【A【には【ね Prov┻┸ ods┻ は┻なね Článok ねに nariadenia Rady ゅESょ č┻ ねひば【にどどぱ┸ článok なひ nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ゅESょ č┻ ななど【にどどぱ┻なの SCT【の【ぬ┻
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bra にどどは┸ ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady ゅESょ č┻ のなど【にどどは o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospo┽dárskych výrobkov a potravín┸ ktoré pri┽púšťa podanie spoločnej :iadosti o zápis názvu označujúceho cezhraničnú zemepis┽nú oblasť niekoľkými skupinami┻ Je na zvá┽:enie┸ či by vykonávací predpis nemal jed┽noznačne upraviť takúto mo:nosť┻ Pravidlo の ods┻ な vykonávacieho predpisu odkazuje na príslušný orgán ゅktorý predkladá medzi┽národnému úradu medzinárodnú prihláš┽kuょ v jednotnom čísle┸ čo však nevylučuje spoločné podanie viacerých prihlášok prí┽slušnými orgánmi viacerých krajín pôvodu┻ Pripúšťam┸ :e explicitné a podrobnejšie ustanovenie o takomto postupe by bolo nepochybne vítané┻ Napriek tomu však Li┽sabonská dohoda zjavne nevylučuje takúto širokú interpretáciu podľa pravidla の ods┻ な a ani zodpovedajúcu zmenu vykonávacieho predpisu┻ Dohoda neobsahuje ustanovenie┸ na základe ktorého by sa dalo predpokla┽dať┸ :e mô:e ísť len o jednu krajinu pôvodu┻ Článok の ods┻ な Lisabonskej dohody v tomto kontexte pou:íva mno:né číslo┺ ‶Označenia pôvodu sa zapíšu na me┽dzinárodnom úrade na :iadosť úradov krajín Osobitnej únie┼╉ Ale vráťme sa späť k problému homo┽ným┸ osobitne k problematike ‶falošných╉ homoným┻ Je otázne┸ či za ‶pravé╉ homo┽

nymum mô:eme pova:ovať aj zemepisný názov┸ ktorý bol zámerne zvolený tak┸ aby označoval u: existujúce zemepisné označe┽nie zapísané v inej krajine┻ Aj v tomto prí┽pade absentuje významový rozdiel alebo prinajmenšom nie je dostatočne výrazný┻ Vyzerá to tak┸ :e odkaz na článok にに ods┻ ね v článku にに ods┻ ぬ Dohody TR)PS rieši túto eventualitu a homonymá nie sú predmetom osobitných ustanovení┻ 

To však neplatí o zemepisných označe┽niach ゅa【alebo označeniach pôvoduょ┸ ktoré sú riešené v rámci osobitných ustanovení┻ S touto interpretáciou sa stoto:nil aj Súdny dvor Európskych spoločenstievなは┻ Takisto sa cituje v príslušnej legislatíve EÚ┻ Ostat┽né označenia ゅnapr┻ názvy odrôd viničaょ predmetné ustanovenia neupravujú┸ a teda ich nemo:no pova:ovať za homonymá pri aplikácii predmetných ustanovení┻
6. Niektoré ďalšie výzvyLisabonská dohoda má v porovnaní s glo┽bálnymi systémami ochrany ゅmenovite PCT┸ Madridský a (aagsky systémょ limitovaný počet členovなば┸ a tým výrazne menšie teri┽toriálne pokrytie┻ Okrem u: navrhnutých zlepšení sa :iada pridať aj problematiku pra┽covných jazykovなぱ┸ ktorých rozšírenie by pri┽lákalo nové zmluvné štáty┻ Väčšie teritoriálne pokrytie Lisabonskej dohody by sa mohlo poľahky stať spoločným styčným priesto┽rom pre rôzne regionálne skupiny vo W)PO┻ Ochrana zemepisných označení mô:e poslú┽:iť ako výnimočný príklad toho┸ ako ochrana duševného vlastníctva doká:e efektívne zo┽hľadniť osobité potreby rozvojových krajín┻Širšie vyu:ívanie nástrojov e┽biznisuなひ  by Lisabonskému systému tie: pridalo na príťa:livosti┻ Ďalšie reformy by sa mali za┽merať na postupné získanie prevádzkovej a ak je mo:né aj ピinančnej autonómie┻Foto┺ www┻jiunlimited┻comC(ALLENGES TO T(E L)SBON SYSTEM ‒ PART ))F)CSOR┸ M┻┺Probe for proper interpretation of selected provisions of the Lisbon Agreement and its Regulations┻ Disputes settlement mecha┽nism in case of a declaration of refusal┻ (o┽monyms┸ or homonymous geographical in┽dications┸ and false homonyms as a speciピic issue of international and communitarian system of geographical indications and appellations protection┻ Some other challen┽ges to the Lisbon system┻  なは Vec C┽ぬねば【どぬ┸ Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia and Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) proti Ministero delle Politiche Agricole e Foresta-

li, Regione Veneto; Súdny dvor ES rozhodol, že: 
 „106 Po prvé, článok 23 ods. 3 Dohody TRIPS stanovuje, že v prípade rovnako znejúcich zemepisných označení vín bude ochrana poskytnutá každému ozna-

čeniu a každý člen WTO ustanoví praktické podmienky, na základe ktorých budú príslušné rovnako znejúce označenia navzájom odlíšené od iných, a zohľadní 
potrebu, aby bolo zabezpečené spravodlivé zaobchádzanie so zainteresovanými výrobcami a aby spotrebitelia neboli uvedení do omylu. 

 107 V zmysle článku 22 ods. 1 Dohody TRIPS sa za „zemepisné označenie“ považujú označenia, ktoré označujú tovar ako pochádzajúci z územia člena WTO 
alebo z oblasti, alebo z lokality na tomto území, ak danú kvalitu, povesť a iné charakteristické znaky tovaru možno v podstate pripísať jeho zemepisnému 
pôvodu. 

 108 Ako však už bolo uvedené v bodoch 88 až 97 tohto rozsudku, na rozdiel od maďarského označenia „Tokaj“ talianske označenia „Tocai friulano“ a „Tocai 
italico“ zodpovedajú názvom odrôd viniča a nepredstavujú zemepisné označenia v zmysle dohody ES – Maďarsko o vínach. Keďže definícia zemepisného 
označenia v tejto dohode je v podstate rovnaká ako definícia obsiahnutá v článku 22 ods. 1 Dohody TRIPS, je potrebné prijať rovnaký záver vo vzťahu 
k Dohode TRIPS. 

 109 Článok 23 ods. 3 Dohody TRIPS sa preto nemôže použiť v konaní vo veci samej, keďže sa netýka dvoch rovnako znejúcich zemepisných označení.“なば Celkový počet členských štátov Lisabonskej dohody je には┸ zatiaľ čo PCT má なぬひ zmluvných štátov┹ Madridská únia má ぱね a (aagska únia のね zmluvných štátov┹ pozri tie:┺ http┺【【www┻wipo┻int【treaties【en【なぱ (oci pravidlo ぬ ods┻ な vykonávacieho predpisu sa zdá byť dostatočné┻ Podľa tohto pravidla ‶medzinárodná prihláška je podaná v anglickom┸ francúzskom alebo španielskom jazyku╉┻なひ Pozri napr┻ návrhy uvedené v ods┻ の a は dokumentu medzinárodného úradu o príprave zmien a doplnkov Lisabonskej dohody ゅL)【A【にぬ【なょ┻

http://www.wipo.int/treaties/en/
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Povolenie veterinárneho lieku v úlohe 
prvého povolenia uviesť výrobok na 
trh ako  liečivo v spoločenstve (prípad 
C-31/03)(oci sa konanie vo veci C┽ぬな【どぬ týkalo najmä prechodných ustanovení podľa člán┽ku なひ ods┻ な nariadenia č┻ なばはぱ【ひに┸ ktoré sú 

Vybrané rozhodnutia 
Súdneho dvora ES týkajúce sa 
dodatkových ochranných 
osvedčení – 2. časť 

Ing. Milan PANČÍKÚrad priemyselného vlastníctva SR┸ Banská Bystrica 

u: v súčasnosti v podstate neaktuálne┸ roz┽sudok Súdneho dvora v tejto veci poskytol dôle:itú informáciu o tom┸ ktoré povolenie je mo:né pova:ovať za prvé povolenie na uvedenie výrobku na trh v prípadoch┸ keď pre daný produkt existujú povolenia uvá┽dzať humánny i veterinárny liek na trh┻ V prejudiciálnom konaní v tejto veci mal 

Súdny dvor rozhodnúť o otázke┸ či ude┽leniu DOO v členskom štáte spoločenstva v prípade humánneho liečiva┸ ktorého uvá┽dzanie na trh bolo v danom štáte povolené┸ nebráni skutočnosť┸ :e pred rozhodujúcim dátumom v zmysle článku なひ ods┻ な naria┽denia č┻ なばはぱ【ひに bolo u: v inom členskom štáte spoločenstva povolené uviesť ten istý 

V prvej časti sme sa venovali trom rozhodnutiam Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ゅďalej Súdny dvorょ┸ ktorých záveryな sú aktuálne aj v súčasnosti a s ohľadom na aktuálnosť vyu:itia záverov súdnych rozhodnutí sme postupovali aj pri príprave druhej časti článku┻Pripomíname┸ :e základný právny rámec pre udeľovanie dodatkových ochranných osvedčení ゅDOOょ a konanie vo veciach udelených DOO je jednotný pre všetky členské štáty Európskej únie a tvorí ho nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení 
dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení ゅďalej nariadenie č┻ なばはぱ【ひにょ a nariadenie č. 1610/96 Európ-
skeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na prípravky na ochranu rastlín 
v platnom znení ゅďalej nariadenie č┻ なはなど【ひはょ┻

  な V prípade dvoch alebo viacerých :iadostí o udelenie DOO týkajúcich sa toho istého výrobku a pochádzajúcich od dvoch alebo viacerých majiteľov základ┽ných patentov mô:e byť na tento výrobok udelené DOO ka:dému z nich┻ Keď majiteľ základného patentu a dr:iteľ prvého povolenia uvádzať výrobok na trh ako liečivo sú rozdielne osoby a majiteľ patentu┸ ktorý po:iadal o udelenie DOO┸ nie je schopný v rámci konania o jeho :iadosti o udelenie DOO predlo:iť kompetentnému úradu priemyselného vlastníctva kópiu tohto povolenia┸ :iadosť o udelenie DOO nesmie byť zamietnutá len z tohto dôvodu┻ Ak je výrobok v takej forme┸ aká je uvedená v povolení na uvádzanie výrobku na trh ako liečiva┸ chránený platným základným patentom┸ DOO potom musí poskytovať ochranu tomuto výrobku ako liečivu vo všetkých jeho formách┸ ktoré sú chránené základným patentom┻ Posudzovanie┸ či výrobok┸ na ktorý sa po:aduje DOO┸ je chránený základným patentom┸ musí prebiehať v:dy s ohľadom na predpisy┸ ktoré platia pre základný patent┻ Pojem ‶výrobok╉ v článku ぬ nariadenia č┻ なはなど【ひは je potrebné ponímať tak┸ :e zahŕňa chemické prvky a ich zlúčeniny tak┸ ako sa vyskytujú v prírode alebo ako sú vyrobené vrátane akýchkoľvek nečistôt nevyhnutne vznikajúcich pri výrobnom procese┸ ktoré pôsobia všeobecne alebo špeciピicky na škod┽livé organizmy alebo na rastliny┸ časti rastlín alebo rastlinné výrobky┻ Dva výrobky odlišné len v hodnote podielu aktívnej chemickej zlúčeniny k nečistote┸ ktorú mô:u obsahovať┸ pričom v jednom výrobku je podiel obsahu nečistoty v porovnaní s druhým výrobkom vyšší┸ sa musia pova:ovať sa zhodný výrobok v zmysle článku ぬ nariadenia č┻ なはなど【ひは┻ Podmienky podľa článku ぬ ods┻ な písm┻ aょ a dょ nariadenia č┻ なはなど【ひは nie sú splnené v prípade výrobku vyrábaného spôsobom chráneným patentom a povoleného na uvádzanie na trh ako aktívnej zlo:ky prípravku na ochranu rastlín┸ ak sa tento výrobok odlišuje od skôr povoleného výrobku ako aktív┽nej  zlo:ky prípravku na ochranu rastlín iba podielom aktívnej zlúčeniny k nečistote┸ ktorú obsahuje┸ pričom percentuálne zastúpenie nečistoty je vyššie v skoršom výrobku v porovnaní s novým výrobkom a patent chrániaci uvedený spôsob výroby je označený ako základný patent┻ 
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výrobok na trh ako veterinárne liečivo┸ ale┽bo či je v tomto prípade rozhodujúce┸ kedy bolo povolené uvádzanie tohto výrobku na trh v spoločenstve ako humánneho liečiva┻ V rozsudku Súdny dvor konštatoval┸ :e nariadenie č┻ なばはぱ【ひに v zásade nerobí rozdiely medzi povoleniami udelenými na humánne liečivá a povoleniami udelený┽mi na veterinárne liečivá┻ Pojem ‶liečivo╉ deピinovaný v článku な písm┻ aょ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに sa bez rozdielu vzťahuje tak na ochorenia ľudí┸ ako aj ochorenia zvierat┻ Takisto články に┸ ぬ písm┻ bょ┸ ぱ ods┻ な písm┻ bょ a なね písm┻ dょ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに osobit┽ne nerozlišujú medzi povoľovacím konaním týkajúcim sa humánnych a veterinárnych liečiv┻ Súdny dvor teda pova:oval povole┽nie na uvedenie výrobku na trh ako veteri┽nárneho liečiva za rovnocennú alternatívu k povoleniu na uvedenie výrobku na trh ako humánneho liečiva┻ Súdny dvor preto rozhodol tak┸ :e udele-
niu DOO v členskom štáte spoločenstva 
na základe povolenia uvádzať výrobok 
na trh ako humánne liečivo v tomto štáte 
bráni skutočnosť, že pred rozhodujúcim 
dňom v zmysle článku 19 ods. 1 nariade-
nia č. 1768/92 bolo už v inom členskom 
štáte spoločenstva udelené povolenie na 

uvádzanie toho istého výrobku na trh 
ako veterinárneho liečiva.Tento judikát je potom mo:né zovšeobec┽niť tak┸ :e v prípade┸ ak je v členskom štá-
te povolené uvádzať výrobok na trh ako 
humánne a takisto aj ako veterinárne 
liečivo, pričom prvé povolenie na uvá-
dzanie výrobku na trh ako veterinár-
neho liečiva bolo vydané skôr ako prvé 
povolenie na uvádzanie výrobku na trh 
ako humánneho liečiva, potom v zmysle 
nariadenia č. 1768/92 sa za prvé povo-
lenie uvádzať výrobok na trh ako liečivo 
musí považovať prvé povolenie na uvá-
dzanie výrobku na trh ako veterinárne-
ho liečiva.

Švajčiarske povolenie v úlohe prvého 
povolenia uviesť výrobok ako liečivo na 
trh v spoločenstve (prípady C-207/03 a C-252/03)Rozsudok Súdneho dvora vo veciach C┽にどば【どぬ a C┽にのに【どぬ odstránil nejasnos┽ti ohľadom povolení uviesť výrobok na trh ako liečivo udeľovaných švajčiarsky┽mi úradmi┻ Švajčiarsko nie je členským štátom Európskeho spoločenstva┸ no po┽volenia udeľované švaj┽čiarskymi úradmi boli v období┸ keď Súdny dvor v týchto veciach rozhodoval┸ automaticky uznávané a platné aj v Lichtenštajnskom knie┽:atstve┸ ktoré je zmluv┽nou stranou Dohody o zalo:ení Európskeho hospodárskeho priestoru ゅE(Pょ┻ V bode ぱ protoko┽lu な Dohody o zalo:ení E(P sa pritom uvádza┸ :e ‶v:dy┸ keď právny predpis obsahuje odkaz na územie spoločenstva alebo spoločného trhu┸ tieto odkazy sa pre účely tejto dohody pova:ujú za odkazy na územia zmluv┽ných strán podľa deピiní┽cie v článku なには dohody╉┻ V článku なには tejto do┽hody je zasa uvedené┸ :e ‶dohoda sa uplatňuje na územiach┸ na ktoré je uplatniteľná Zmluva o zalo:ení Európskeho hospodárskeho spoločen┽stva┼ a na územie┼ Lichtenštajnského knie┽:atstva┼╉┻ Na účely po┽čítania doby platnosti 

DOO podľa článku なぬ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに je práve rozhodujúci dátum prvého po-
volenia uviesť výrobok ako liečivo na 
trh v spoločenstve┻ Na podklade tých┽to skutočností zákonite muselo dôjsť k odlišným interpretáciám článku なぬ naria┽denia č┻ なばはぱ【ひに┸ a to tak zo strany :iadate┽ľov o udelenie DOO┸ ďalej zo strany kompe┽tentných orgánov rozhodujúcich o udelení DOO┸ ako aj zo strany národných súdov┸ ako to bolo nakoniec aj v prípadoch┸ ktorých sa týkalo rozhodovanie vo veciach C┽にどば【どぬ a C┽にのに【どぬ┻ Súdny dvor v týchto veciach konkrétne rozhodoval o tom┸ či sa dátum povolenia uvádzať výrobok na trh ako liečivo udele┽ného vo Švajčiarsku┸ pričom toto povolenie je na základe regionálnej únie so Švajčiar┽skom automaticky uznané aj v Lichtenštajn┽sku┸ mô:e pova:ovať za dátum prvého po┽volenia uviesť liečivo na trh v spoločenstve v zmysle článku なぬ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに┻ Táto otázka je relevantná len v prípadoch┸ keď vo Švajčiarsku bolo povolenie uvádzať výrobok na trh ako liečivo udelené skôr ako prvé povolenie uvádzať ten istý výrobok na trh ako liečivo v niektorom z členských štá┽tov Európskeho spoločenstva┻ Podľa Súdneho dvora na účely uplatnenia Dohody o zalo:ení E(P je potrebné článok なぬ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに chápať tak┸ :e stanovuje┸ :e DOO nadobúda účinnosť po uplynutí zákonnej doby platnosti základ┽ného patentu┸ a to na obdobie rovnajúce sa dobe┸ ktorá uplynula medzi dňom podania prihlášky┸ na základe ktorej bol udelený základný patent┸ a dňom prvého povolenia uviesť výrobok na trh ako liečivo na území niektorého zo zmluvných štátov Dohody o zalo:ení E(P skrátenej o päť rokov┻ Z prí┽lohy )) Dohody o zalo:ení E(P je jasné┸ :e Lichtenštajnsko mô:e okrem iného aj vo vzťahu k liečivám podľa smernice はの【はの【E(S uplatňovať na svojom trhu švajčiarske technické nariadenia a normy vyplývajú┽ce z jeho regionálnej únie so Švajčiarskom paralelne s legislatívou predstavujúcou im┽plementáciu tejto smernice┻ Spomínaná do┽hoda teda pripúšťa┸ :e v Lichtenštajnskom knie:atstve mô:u popri sebe existovať dva druhy povolení uviesť výrobok na trh ako liečivo┸ a síce na strane jednej povolenia vydané švajčiarskymi úradmi a automatic┽ky uznané v Lichtenštajnsku na základe re┽gionálnej únie Lichtenštajnska so Švajčiar┽skom a na strane druhej povolenia udelené v Lichtenštajnsku podľa smernice はの【はの【E(S┻ Na základe toho Súdny dvor v roz┽sudku konštatoval┸ :e v zmysle článku なぬ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに v spojení s prílohou )) Dohody o zalo:ení E(P je nutné povole┽nie na uvedenie výrobku ako liečiva na trh udelené švajčiarskymi úradmi a automa┽
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ticky uznané v Lichtenštajnsku na základe regionálnej únie so Švajčiarskom pova:o┽vať za prvé povolenie uviesť výrobok na trh ako liečivo v zmysle uvedeného článku なぬ┻ Takýto výklad spomínaného ustano┽venia je podľa Súdneho dvora v súlade aj s cieľom nariadenia č┻ なばはぱ【ひに uvedeným v ôsmom odôvodnení v preambule tohto nariadenia┸ ak sa toto odôvodnenie vykladá s uplatnením Dohody o zalo:ení Európske┽ho hospodárskeho spoločenstva┻ Podľa ta┽kéhoto výkladu uvedeného odôvodnenia by majiteľ patentu a DOO nemal mať mo:nosť po:ívať výlučné práva dlhšie ako なの rokov od okamihu┸ keď príslušné liečivo získalo prvé povolenie na uvedenie na trh v E(P┻ Ak by bolo vylúčené┸ aby povolenie vydané švajčiarskymi úradmi a automaticky uzna┽né Lichtenštajnským knie:atstvom podľa právnej úpravy v tomto štáte predstavovalo prvé povolenie v zmysle článku なぬ nariade┽nia č┻ なばはぱ【ひに┸ výpočet doby platnosti DOO by sa musel urobiť na základe neskoršieho povolenia udeleného v E(P┻ Takto by však ľahko mohlo dôjsť k prekročeniu pätnásť┽ročného obdobia výlučných práv v E(P┻ Na základe týchto úvah a skutočností Súdny dvor rozhodol┺ keďže povolenie 
uviesť výrobok na trh ako liečivo, ktoré 
bolo vydané švajčiarskymi úradmi a je 
automaticky uznané Lichtenštajnským 
kniežatstvom podľa právnej úpravy 
v tomto štáte, je prvým povolením uviesť 
výrobok na trh ako liečivo v jednom zo 

štátov EHP, predstavuje toto povolenie 
zároveň prvé povolenie uviesť výrobok 
na trh v zmysle článku 13 nariadenia 
č. 1768/92, keď je tento interpretovaný 
uplatnením Dohody o založení EHP.

V súčasnosti sa pri uznávaní švajčiar-
skych povolení v Lichtenštajnsku uplat-
ňuje už zmenený režim. Dňa な┻ júna にどどの nadobudla účinnosť zmena bilaterálnych zmluvných pomerov medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom┸ ktorá zasahuje aj do oblasti uznávania švajčiarskych povolení uvádzať na trh lieky s novou účinnou lát┽kou┻ Podľa upravených predpisov nie sú tieto povolenia v Lichtenštajnsku uznávané automaticky┸ ale spravidla a: po dvanástich mesiacoch┻ Skoršie alebo vo výnimočných prípadoch aj neskoršie uznanie je takisto mo:né┻ 

Od 1. júna 2005 vedie lichtenštajn-
ský Kontrolný úrad pre liečivá zoz-
nam prípravkov so zatiaľ neuznaným 
švajčiarskym povolením, t. j. zoznam 
vo Švajčiarsku povolených prípravkov 
s novou účinnou látku, ktoré však zatiaľ 
v Lichtenštajnsku povolené nie sú. Tento 
zoznam je označovaný ako NCE-Nega-
tivliste. Takéto prípravky sa považujú 
za povolené v Lichtenštajnsku až vtedy, 
keď sú z tohto zoznamu vyčiarknuté. 
Dátum vyčiarknutia pritom zodpove-
dá dátumu povolenia tohto prípravku 
v Lichtenštajnsku.

V prípade výrobku tvoreného kombi-
náciou aktívnych zložiek liečiva musia 
mať všetky zložky kombinácie terape-
utické vlastnosti (prípad C-431/04) Prejudiciálnemu konaniu v tejto veci predchádzalo zamietnutie :iadosti o ude┽lenie DOO na karmustín v kombinácii s po┽lifeprosanom┸ resp┻ na karmustín ako taký┸ o ktorom rozhodol Nemecký patentový a známkový úrad┻ Karmustín a polifeprosan boli zlo:kami prípravku Gliadel┻ Karmustín bol v tomto prípravku účinnou zlo:kou na liečenie mozgových nádorov┻ Polifeprosan┸ ako biologicky odbúrateľný polymér┸ plnil v tomto prípravku úlohu matrice na pomalé postupné uvoľňovanie karmustínu┻ Nemecký patentový a známkový úrad svoje rozhodnutie odôvodnil tým┸ :e polife┽prosan nemô:e byť pova:ovaný za aktívnu zlo:ku v zmysle článku な písm┻ bょ a článku ぬ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに┻ Udeleniu DOO iba na karmustín pritom bránila skutočnosť┸ :e povolenie uvádzať karmustín na trh ako lie┽čivo bolo udelené u: dávno pred predmet┽ným prípadom┸ a teda v prípade povolenia týkajúceho sa prípravku Gliadel by nešlo o prvé povolenie na uvedenie výrob┽ku na trh v zmysle článku ぱ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに┻ Žiadateľ sa po zamietnutí svojej sťa:nos┽ti proti tomuto rozhodnutiu obrátil na ne┽mecký Spolkový súdny dvor┻ Ten prerušil konanie v tejto veci a Súdnemu dvoru po┽
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VYBRANÉ ROZHODNUTIA SÚDNEHO DVORA ES TÝKAJÚCE SA DODATKOVÝCH OCHRANNÝCH OSVEDĈENÍ – 2. ĈASř

lo:il dve prejudiciálne otázky┻ Prvá otázka sa týkala toho┸ či pojem ‶kombinácia ak┽tívnych zlo:iek liečiva╉ v zmysle článku な písm┻ bょ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに znamená┸ :e zlo:ky kombinácie musia byť aktívnymi zlo:kami s liečivými účinkami┻ Druhá otáz┽ka spočívala v tom┸ či za ‶kombináciu aktív┽nych zlo:iek liečiva╉ je mo:né pova:ovať aj kombináciu látok obsahujúcu dve zlo:ky┸ z ktorých jedna je známou látkou s liečivým účinkom na špeciピickú indikáciu a druhá je prítomná z dôvodu vytvorenia takej far┽maceutickej formy liečiva┸ ktorá bude mať pozmenenú účinnosť vo vzťahu k uvedenej indikácii ゅin vivo implantát┸ z ktorého sa aktívna zlo:ka uvoľňuje kontrolovane kvôli odstráneniu toxických účinkovょ┻ Súdny dvor mal teda v prejudiciálnom konaní v podstate rozhodnúť o tom┸ či roz┽sah pojmu ‶kombinácia aktívnych zlo:iek liečiva╉ uvedeného v článku な písm┻ bょ na┽riadenia č┻ なばはぱ【ひに zahŕňa okrem iného aj kombináciu dvoch látok┸ z ktorých iba jedna má terapeutické účinky v prípade špeciピic┽kej indikácie a tá druhá umo:ňuje získať farmaceutickú formu liečiva┸ ktorá je po┽trebná na terapeutickú účinnosť prvej látky v prípade tejto špeciピickej indikácie┻ Súdny dvor konštatoval┸ :e nariadenie č┻ なばはぱ【ひに nedeピinuje pojem ‶aktívna zlo:┽ka╉┻ Význam a rozsah tohto pojmu preto interpretoval na základe súvislostí┸ v kto┽rých je tento pojem pou:itý a tie: na zákla┽de jeho významu v oblasti farmakológie┻ Podľa Súdneho dvora sa vo farmakológii všeobecne uznáva fakt┸ :e výraz ‶aktívna zlo:ka╉ nezahŕňa látky tvoriace časť lieči┽va┸ ktoré sami osebe nemajú :iaden účinok na ľudské alebo zvieracie telo┻ V rozsudku Súdneho dvora sa ďalej odkazuje na dôvo┽dovú správu k návrhu nariadenia Rady ゅESょ z なな┻ apríla なひひど o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá┸ v ktorom sa uvádza┸ :e┺‒ návrh nariadenia sa obmedzuje len na nové liečivá┹‒ návrh neuva:uje o udeľovaní DOO na všetky liečivá┸ ktoré sú povolené na uvá┽dzanie na trh┹‒ na jeden výrobok mô:e byť udelené len jedno DOO┸ pričom pod výrobkom treba  chápať aktívnu ゅúčinnúょ zlo:ku v pravom význame┹‒ menšie zmeny liečiva┸ ako napr┻ nová dáv┽ka┸ pou:itie odlišnej soli alebo esteru ale┽bo odlišná farmaceutická forma┸ nemajú viesť k udeleniu nového DOO┻

Z uvedeného je podľa Súdneho dvora zrejmé┸ :e farmaceutická forma liečiva┸ ku ktorej mô:e prispievať excipient┸ nespadá do deピinície výrobku┸ ktorým sa rozumie ‶aktívna látka╉ alebo ‶aktívna zlo:ka╉┻ V rozsudku sa takisto odkazuje na dôvodo┽vú správu k návrhu nariadenia Európske┽ho parlamentu a Rady ゅESょ z ひ┻ decembra なひひね o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín┸ v ktorej sa hovorí┸ :e ak bolo na aktívnu lát┽ku ako takú u: udelené DOO┸ nemô:e byť na túto látku udelené ďalšie DOO┸ nech by došlo k akýmkoľvek zmenám vlastností vý┽robku na ochranu rastlín ゅpou:itie inej soli┸ iných excipientov a pod┻ょ┻ Podľa tejto správy mô:e byť jedna a tá istá látka predmetom viacerých patentov a viacerých povolení na uvádzanie na trh v určitom členskom štáte┸ ale DOO mô:e byť na túto látku v tomto štá┽te udelené len na základe jedného patentu a jedného povolenia na uvádzanie na trh┸ konkrétne na základe prvého povolenia na uvádzanie tejto látky ako výrobku na ochra┽nu rastlín na trh v danom štáte┻Na základe týchto skutočností sa v roz┽sudku Súdneho dvora v tejto veci konšta┽tovalo┸ :e látka, ktorá nemá sama osebe 
žiaden terapeutický účinok a ktorá je 
použitá len na získanie určitej farma-
ceutickej formy liečiva, nespadá do roz-
sahu pojmu „aktívna zložka“ v zmysle 
článku 1 písm. b) nariadenia č. 1768/92┻ Spojením takejto látky s látkou┸ ktorá má terapeutické účinky┸ sa preto nezíska ‶kom┽binácia aktívnych zlo:iek╉ v zmysle článku な písm┻ bょ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに┻ Takúto in┽terpretáciu nenarušuje podľa Súdneho dvo┽ra ani fakt┸ :e takáto látka bez akéhokoľvek terapeutického účinku umo:ňuje získanie takej farmaceutickej formy liečiva┸ ktorá je potrebná na zabezpečenie terapeutickej účinnosti látky majúcej liečivé účinky┻Článok な písm┻ bょ nariadenia č┻ なばはぱ【ひに je teda potrebné vykladať v tom zmysle┸ :e 
pojem „kombinácia aktívnych zložiek 
liečiva“ nezahŕňa kombináciu dvoch lá-
tok, z ktorých len jedna má terapeutické 
účinky v prípade určitej indikácie a dru-
há umožňuje získať farmaceutickú for-
mu liečiva, ktorá je potrebná na zabez-
pečenie účinnosti prvej látky v prípade 
tejto indikácie┻

ゅPríspevok je skrátenou verziou 
záverečnej práce 

kurzu duševné vlastníctvo – ÚPV SR : 2008ょ
Foto┺ www┻jiunlimited┻com

SELECTED JUDGMENTS OF T(E COURT OF JUST)CE OF T(E EC CONCERN)NG SUPPLEMENTARY PROTECT)ON CERT)F)CATES ‒ PART ))PANČÍK┸ M┻┺Judgments providing interpretation of pro┽visions of the Council Regulation ゅEECょ No┻ なばはぱ【ひに of なぱ June なひひに concerning the creation of a supplementary protec┽tion certiピicate for medicinal products and of Regulation ゅECょ No┻ なはなど【ひは of the European Parliament and of the Council of にぬ July なひひは concerning the creation of a supplementary protection certiピicate for plant protection products┻ 

Uvedené rozhodnutia Súdneho dvo┽ra ES a výklad ustanovení nariadení č┻ なばはぱ【ひに a č┻ なはなど【ひは v nich podaný sú záväzné pre súdne orgány v štátoch EÚ┸ ako aj pre národné úrady┸ do kom┽petencie ktorých spadá rozhodovanie o :iadostiach o udelenie DOO a vo ve┽ciach udelených DOO┻ Rozhodnutia tých┽to inštitúcií nesmú odporovať rozhod┽nutiam Súdneho dvora ES a musia vy┽chádzať z takého výkladu jednotlivých ustanovení predmetných nariadení┸ aký je v týchto rozhodnutiach Súdneho dvo┽ra ES poskytnutý┻
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INVESTÍCIE DO ZNAĈKY SA FIRME OPLATIA

V čase, keď sa zo všetkých strán ozý-
vajú slová ako finančná kríza, prepad 
ekonomiky či nízka kúpyschopnosť oby-
vateľstva, si firmy čoraz viac uvedomujú, 
akú moc má silná značka. Spotrebitelia sú šokovaní prepadom akciových trhov a majú obavy o svoje za┽mestnanie┻ Ak začnú obmedzovať výdavky┸ pravdepodobne zostanú verní značkám┸ o ktorých vedia┸ :e sa na ne mô:u spoľahnúť┻ (odnota značky sa zvyčajne v súvahe spoločnosti neuvádza┻ Na ピiremný úspech však mô:e mať väčší vplyv ako nový závod alebo prielom v technológii┻ Budovanie silnej značky umo:ňuje toti: spoločnos┽tiam udr:ať si aj v horších časoch vyššie ceny┻ Producenti takých výrobkov┸ ako napríklad piva Budweiser či automobilov BMW┸ sú schopní naďalej vykazovať rast┸ preto:e nemusia brať a: taký ohľad na ce┽nové tlaky v prostredí neustálej reklamnej masá:e┻ A tam┸ kde je podmienkou rozvo┽ja vstup na nové trhy┸ mô:e dvere otvoriť okrem iného práve silná značka┻なČo tvorí hodnotu značky╂ Podľa marke┽tingových odborníkov sa na tvorbe silnej značky podieľa mno:stvo faktorov┻ Predo┽všetkým musíte mať kvalitný produkt či slu:bu┻ Ďalej je dôle:ité poznať spotrebi┽teľské správanie┸ teda ako ľudia vnímajú tú┽ktorú značku┸ musíte mať deピinovaný positioning ‒ čím sa chcete odlišovať od ostatných ‒ a tie: presne stanovenú cieľo┽vú skupinu┻ Netreba zabudnúť vytvoriť aj príbeh okolo značky┸ spojiť ho s vhodným pomenovaním a logom┻ Značky sa toti: zhodnocujú v čase┻ Napríklad Kofola je typickou uká:kou┸ aký fenomén je tradícia┻ So značkou Kofola 

Investície do značky 
sa firme oplatia 

Ing. Lucia LALÍKOVÁ Úrad priemyselného vlastníctva SR┸ Banská Bystrica

si kupujete u: vybudovaný vzťah┸ dokonca o tom hovorí aj reklamný slogan ‶Ak ju mi┽luješ┸ nie je čo riešiť╉┻に(odnota značky je merateľná veličina┻ Vo svete však neexistuje jednotná metodi┽ka na stanovenie hodnoty značky┻ Existuje desiatka agentúr a reklamných spoločnos┽tí┸ ktoré vyvinuli metódy merania hodnoty značiek ako vlastné know┽how┻ Dokonca aj legislatíva┸ ktorá určuje metódy stanovenia hodnoty nehmotného majetku podniku┸ v našom prípade značky┸ sa medzi štátmi líši┻ Stanoviť hodnotu značky a vytvoriť rebríček najhodnotenejších značiek preto nie je jednoduché┻ Na Slovensku sa v roku にどどぱ pokúsili zostaviť rebríček najhodnotnejších sloven┽ských značiek (ospodárske noviny┻ Opiera┽li sa o názory なに odborníkov z praxe┸ no išlo skôr o dotazníkový prieskum známosti zna┽čiek ako o reálne stanovenie ich hodnoty┻ 
Ako príklad komplexného hodnotenia 

značiek sa zvyčajne uvádza americká 
agentúra Interbrand so zameraním na 
ohodnocovanie značiek, ktorá pôsobí na 
trhu od roku 1974. Je to pravdepodobne prvá spoločnosť┸ ktorá pri vývoji svojej me┽tódy hodnotenia značiek zohľadnila rôzne prístupy┻ Jej cieľom bolo identiピikovať spô┽sob hodnotenia┸ ktorý by stelesňoval mar┽ketingové┸ ピinančné a právne aspekty┸ sle┽doval základné účtovné koncepty┸ umo:nil revalváciu na konzistentnom základe a bol vhodný pre značky z akvizícií┸ ako aj pre tie┸ ktoré sú vytvorené v rámci podniku┻ Agentúra )nterbrand sa rozhodla pristú┽piť k problému hodnotenia značiek tak┸ :e predpokladá hodnotu značky┸ podobne ne: hodnotu akéhokoľvek iného ekonomického 

majetku┸ ako súčasnú cenu výnosov z budú┽ceho vlastníctva┻ (odnotenie je teda zalo:e┽né na dnešnom zisku či ‶cash ピlow╉┸ ktorý od značky očakávame v budúcnosti┻ Na odhadnutie hodnoty značky je potreb┽né identiピikovať jej navrhované budúce vý┽nosy a úrokovú sadzbu na upravenie tých┽to výsledkov z dôvodu inピlácie a rizika┻ Na základe týchto kritérií vyvinula )nterbrand metódu výpočtu hodnoty značky pozostá┽vajúcu z dvoch krokov┺‒ identiピikácia skutočných výnosov značky a cash ピlow┸‒ kapitalizácia výnosov aplikovaním ná┽sobku na historické výnosy┸ ako úrokové sadzby pre budúci cash ピlow┻ V )nterbrande veria┸ :e meranie zisko┽vosti je komplikovanejšie ako len aplikácia jednoduchej úrokovej sadzby či multipliká┽tora na zisky po zdanení spoločnosti┸ ktorá vlastní značku┻ Zároveň tvrdia┸ :e akákoľ┽vek ziskovosť značky musí byť zahrnutá do výpočtu na jej ohodnotenie┻ Značka mô:e byť v zásade komoditou alebo mô:e získať väčšinu svojej ziskovosti z faktorov┸ ktoré sa na ňu nevzťahujú ゅnapr┻ z distribučné┽ho systémuょ┻ Prvky ziskovosti┸ ktoré nie sú výsledkom identity značky┸ musia byť eli┽minované┻ Keď:e hodnotenie mô:e byť ne┽gatívne ovplyvnené pou:itím jediného┸ nie┽kedy nereprezentatívneho ročného zisku┸ aplikuje sa priemer za tri roky┻ Pri výpočte výnosov značky je potrebné vziať do úvahy ďalšie činitele ako určenie a elimináciu zis┽ku z obchodných【privátnych značiek┸ vý┽nosnosť kapitálu atď┻ Ak zvá:ime uvedené faktory┸ výnosy značky sú teda vypočítané ako odpočet nasledujúcich polo:iek z pre┽daja značky┺ náklady na predaj┸ marketing┸ variabilné a ピixné re:ijné náklady ゅvrátane 
 な http┺【【www┻ekonomika┻sk【spravy【clanok┻phtml╂)Dサににぬぱぬひは┃)Dにサねににどに http┺【【hn┻hnonline┻sk【cぬ┽にぬはばのははど┽kなどどどどｅdetail┽znacka┽sa┽musi┽zahniezdit┽v┽mysli

„Značka je to, čo vám zostane, 
keď vám zhorí firma.“  ゅDavid Ogilvyょ

http://www.ekonomika.sk/spravy/clanok.phtml?ID=2238396&ID2=4220
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odpisov a alokácie centrálnej ré:ieょ┸ ‶od┽meny╉ za pou:ívanie kapitálu ゅpäť a: desať percent poplatkov za prenájom na repro┽dukčnú hodnotu kapitálu vyu:itého v pro┽dukčnom radeょ a dane┻ Na úpravu výnosov značky vyu:íva )n┽terbrand hĺbkový odhad sily značky┻ Tá sa odrá:a v mno:stve rôznych faktorov┺ his┽torických a predpovedajúcich budúcnosť┸ kvantitatívnych a kvalitatívnych┸ objektív┽nych a subjektívnych┸ makro i mikro fakto┽roch┻ Odhad sily značky zahrnuje detailný prehľad o nej┸ jej positioning┸ trh┸ na ktorom sa nachádza┸ konkurenciu┸ výkonnosť v mi┽nulosti┸ budúce plány┸ riziká pre značku atď┻ Silu značky hodnotí )nterbrand na zákla┽de nasledovných činiteľov┺ ぇ Vedenie ako schopnosť značky ovplyv┽niť svoj trh a byť dominantnou silou so silným podielom na trhu tak┸ :e mô:e stanovovať cenové kategórie a odolávať invázii konkurencie┻ Značka┸ ktorá ve┽die na svojom trhu či v tr:nom sektore┸ je stabilnejším a hodnotnejším majet┽kom ako značka┸ ktorá je v hodnotovom rebríčku ni:šie┻ ぇ Stabilita┸ t┻ j┻ schopnosť značky pre:iť dlhé obdobie vďaka vernosti spotrebite┽ľov a minulosti┻ Dlho zavedené značky┸ ktoré sa stali súčasťou vlastných trhov┸ sú obzvlášť cenné┻ ぇ Trh ako obchodné prostredie značky tý┽kajúce sa vyhliadok na rast┸ nestabilít i preká:ok vstupu na trh┻ Značky na trhu potravín┸ nápojov a publikácií sú vnútorne cennejšie ako značky na trhu špičkových technológií alebo odevov┸ preto:e tieto sú citlivejšie na zmeny technológií či módy┻ ぇ Geografické rozšírenie, t┻ j┻ schopnosť značky prekročiť geograピické a kultúrne 

hranice┻ Medzinárodné značky sú vnútor┽ne cennejšie ako značky národné alebo regionálne ゅvďaka úsporám z rozsahuょ┻ ぇ Trend či:e pokračujúci smer a schopnosť značky zostať súčasnou a relevantnou pre spotrebiteľa┻ぇ Podpora ako mno:stvo a konzistencia marketingových a komunikačných akti┽vít┻ Tie mená značiek┸ ktoré majú stále investície a sústredenú podporu┸ sú po┽va:ované za cennejšie┻ Aj keď je mno:┽stvo peňazí spotrebovaných na podporu značky významné┸ kvalita tejto podpory je rovnako dôle:itá┻ ぇ Ochrana┸ t┻ j┻ existujúce formy právnej ochrany majiteľa značky┻ Registrovaná ochranná známka je štatutárnym mono┽polom mena┸ prostriedkov či ich kombi┽nácie┻ Ďalšiu ochranu tvorí tzv┻ zvykové právo┸ aspoň v niektorých krajinách┻ Sila a šírka ochrany značky je zásadným prv┽kom na odhad jej hodnoty┻ 

)nterbrand vyu:íva detailný dotazník┸ v ktorom zhroma:ďuje súvisiace informácie┸ zbiera názory mana:érov a spotrebiteľov┸ skúma výročné správy a ďalšie tlačené mate┽riály┻ Dokonca vykonáva inšpekčné návštevy distribútorov a maloobchodných jednotiek┻ Nasledujúci príklad vysvetľuje┸ ako mô┽:eme hodnotiť štyri rôzne značky a umies┽tniť ich v rebríčku podľa metódy hodnote┽nia vyvinutej )nterbrandom┺┽ Značka A je vodcovskou medzinárodnou značkou v kategórii kozmetiky na maso┽vom trhu┸ ktorý patrí k jeho stabilným sektorom┻ Značka je zavedená mnoho ro┽kov a je špičkou na trhu či silnou dvojkou na všetkých svojich hlavných medziná┽rodných  trhoch┻┽ Značka B je špičkovou značkou medzi po┽travinami na tradičnom a stabilnom trhu┸ ale vkus sa pomaly mení┸ začína sa mierne líšiť od tradičných produktov smerom ku konvenčnému jedlu┻ Značka má obmedze┽ný export a jej ochrana je síce celkom sil┽ná┸ ale v zásade je zalo:ená skôr na zvyko┽vom práve ako na registrovaných právach┻┽ Značka C nie je príliš známa┸ ale je ná┽dejná značka nealkoholického nápoja┸ uvedená na trh pred piatimi rokmi┻ Trh je veľmi dynamický a rýchle sa rozrastá┻ Značka bola silne podporovaná a rekla┽ma jej pomohla┸ no je stále na začiatku┻ A hoci aj  zahraničný predaj je stále malý┸ positioning a uvedenie boli vypracované s ohľadom na medzinárodné trhy┻ Značka má stále problémy s registráciou národ┽nej ochrannej známky┻┽ Značka D je zavedená┸ ale iba s regionál┽nym vplyvom na vysoko fragmentova┽nom┸ aj keď stabilnom trhu┻Na základe týchto proピilov mô:eme podľa )nterbrandu hodnotiť skóre značky podľa siedmich silových faktorov┸ ktoré sú uvede┽né v tabuľke な┻Sila značky je zlo:ená zo siedmich fakto┽rov┸ z ktorých ka:dý skóruje v rebríčku kon┽venčných hodnôt ゅpozri tabuľku にょ┻ 

Maximálne 
skóre

Značka A Značka B Značka C Značka D

Vedenie     にの なぱ なひ   ひ   はStabilita     なの なな など   ば ななTrh     など   ば   は   ぱ   はMedzinárodný trh     にの なば   の   に   ど
Trendy     など   は   は   ば   のPodpora     など   ぱ   ば   ば   ねOchrana     の   の   ぬ   ね   ぬSpolu などど ばに のは ねね ぬの

Tabuľka 1   Skóre značky podľa siedmich silových faktorov

Vedenieゅにの ガょ ┽ trhový podiel┽ povedomie┽ positioning┽ proピil konkurencie
Medzinárodný trhゅにの ガょ ┽ geograピické rozšírenie┽ medzinárodný                                     positioning┽ relatívny trhový podiel┽ prestí:┽ ambícieStabilitaゅなの ガょ ┽ :ivotnosť┽ koherencia┽ konzistencia┽ identita značky┽ riziká
Trendゅなど ガょ ┽ dlhodobá výkonnosť       trhového podielu┽ projektovaná výkonnosť    značky┽ citlivosť plánov značky┽ konkurenčné aktivityTrhゅなどガょ ┽ Čo je trh╂┽ charakter trhu   ゅnapr┻ volatilitaょ┽ veľkosť trhu┽ dynamika trhu┽ preká:ky vstupu
Podporaゅなど ガょ ┽ konzistentnosť výročnej    správy┽ konzistentnosť výrobkov┽ viditeľná verzus    neviditeľná┽ licencia značkyOchranaゅの ガょ ┽ registrácia ochrannej známky a jej registrovateľnosť┽ zvykové právo┽ súdne spory

Tabuľka 2   Atribúty sily značky podľa Interbrandu

Zdroj┺ Keller┸ K┻ L┺ Strategické řízení značky┻ Praha ┺ Grada Publishing┸ にどどば┻ s┻ のにぬ

Zdroj┺ Keller┸ K┻ L┺ Strategické řízení značky┻ Praha ┺ Grada Publishing┸ にどどば┻ s┻ のにに
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Rok 
2008

Rok 
2007

Značka Krajina 
pôvodu

Sektor Hodnota 
v mld. USD

Zmena 
v %な な USA Nápoje はは┸ははば に ガ

に ぬ USA Počítačové slu:by のひ┸どぬな ぬ ガ
ぬ に USA Počítačový softvér のひ┸どどば な ガ
ね ね USA Rôzne のぬ┸どぱは ぬ ガ
の の Fínsko Elektronika ぬの┸ひねに ば ガ
は は Japonskko Automobily ぬね┸どのど は ガ
ば ば USA Počítačový hardvér ぬな┸にはな な ガ
ぱ ぱ USA Reštaurácie ぬな┸どねひ は ガ
ひ ひ USA Médiá にひ┸にのな ど ガ

など にど USA )nternetové slu:by にの┸のひど ねぬ ガ
なな など Nemecko Automobily にの┸のばば ひ ガ
なに なに USA Počítačový hardvér にぬ┸のどひ は ガ
なぬ なぬ Nemecko Automobily にぬ┸にひぱ ぱ ガ
なね なは USA Kozmetika にに┸はぱひ ぱ ガ
なの なの USA Finanční slu:by にな┸ひねど の ガ
なは なば Francúzsko Luxus にな┸はどに は ガ
なば なぱ USA Počítačové slu:by にな┸ぬどは なに ガ
なぱ なね USA Tabak にな┸ぬどど ど ガ
なひ なな USA Finančné slu:by にど┸なばね ┽なね ガ
にど なひ Japonsko Automobily なひ┸どばひ は ガ

INVESTÍCIE DO ZNAĈKY SA FIRME OPLATIA

Výsledok takéhoto hodnotenia sa nazýva skóre sily značky a je vyjadrené v percen┽tách┻ Toto skóre je potom prepočítané na násobok výnosov┸ aby bolo mo:né odhad┽núť zisk súvisiaci so značkou┻ Na určenie priemerného zisku značky po zdanení┸ tam┸ kde bol na výpočet pou:itý multiplikátor značky┸ je nutné vykonať niekoľko úprav┻ )nterbrand porovnáva recipročné hodno┽ty multiplikátorov s typickou diskontnou sadzbou ゅúrokovou sadzbouょ┻ Tzv┻ ‶per┽fektná značka╉┸ ktorej skóre sily je などど ガ┸ by mala diskontnú sadzbu の ガ ゅjedna dvad┽satinaょ┸ čo by bola typická návratnosť po┽merne nízkorizikových investícií┸ ‶slabšia značka╉ s ni:ším multiplikátorom by mala vyššiu diskontnú sadzbu┸ aby odrá:ala väč┽šie riziko┻Podľa )nterbrandu je mo:né vzťah me┽dzi silou a hodnotou značky znázorniť kla┽sickou krivkou S na základe nasledovných faktorov┺‒ s rastom sily značky prakticky od nuly ゅneznáma či nová značkaょ k pozícii tri a: štyri na národnom trhu sa hodnota znač┽ky postupne zvyšuje┸‒ ak sa značka pohybuje na prvej či druhej pozícii na trhu┸ resp┻ ak sa značka stá┽va medzinárodnou┸ jej hodnota naberá exponenciálny účinok┸‒ v prípade┸ :e je značka zavedená ako silná svetová značka┸ jej hodnota u: ne┽zvyšuje tú istú exponenciálnu mieru ゅdo┽konca ani keď zlepšuje jej medzinárodný trhový podielょ┻Výhodou metódy hodnotenia značiek podľa )nterbrandu je veľká prispôsobivosť a mô:e byť pou:itá prakticky na ka:dý typ značky alebo výrobku┻ Napriek tomu spo┽ločnosť )nterbrand priznáva┸ :e mô:u na┽stať isté problémy pri vyu:ívaní tejto metó┽dy┸ preto:e hodnotenie značiek je relatívne nový koncept┻ Neexistuje toti: fungujúci trh so značkami┸ ako je to napríklad pri akciách alebo podieloch v realitách┻ぬKtoré svetové značky stoja na pevných nohách a ktorým sa podlamujú kolená╂ To ukazuje rebríček sto najlepších globál┽nych značiek┸ zostavený spoločnosťou )n┽terbrand v spolupráci s časopisom Business┽Week┻ Tento rebríček┸ radiaci ピirmy podľa hodnoty značky vyjadrenej v dolároch┸ vy┽chádza z predpokladu┸ :e silné značky sú schopné zvýšiť tr:by a zisk┻ )nterbrand sa sna:í zistiť┸ aký veľký nárast ziskov a tr┽
 ぬ KELLER┸ Kevin L┺ Strategické řízení značky. Praha ┺ Grada Publishing┸ にどどば┻ ばひの s┻ )SBN ひばぱ┽ぱど┽にねば┽なねぱな┽ぬ┻

Zdroj┺ http┺【【www┻interbrand┻com【bestｅglobalｅbrands┻aspx

Tabuľka 3   Najhodnotnejšie globálne značky v roku 2008

http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx
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:ieb tá┽ktorá značka prináša┸ aký stabilný tento nárast pravdepodobne bude a sna:í sa oceniť prínos budúcich ziskov┻ Stanove┽ná hodnota značky je určená výhradne za produkty┸ ktoré ju majú na obale┸ nie u: za akékoľvek ďalšie výrobky ピirmyね┻Značka Coca-Cola s hodnotou takmer 
67 mld. USD obsadila aj v roku 2008 
prvé miesto. Svoje umiestnenie získala iba za tie výrobky┸ v názve ktorých ピiguru┽je značka Coca┽Cola┻ Nie teda napríklad za Sprite alebo Fantu┻ Microsft spolu s )BM vlani zviedol boj┸ o ktorom nakoniec rozhodli ‶drobné╉┻ Roz┽diel medzi ich značkami je にぬ miliónov do┽lárov┸ pričom celková hodnota značky )BM je のひ miliárd a to ju predurčilo na druhé miesto pred Microsoft┻ Nepomohla ani za┽kladajúca ikona Bill Gates┸ ktorý v reklam┽nom spote skúša topánky v obchode u: klasicky v spolupráci so známym komikom┸ ktorý má potiahnuť prostý humor niekdaj┽šieho najbohatšieho mu:a planéty┻ Micro┽soft v minulom roku zveľadil vlastnú znač┽ku len o percento┸ )BM medzičasom o tri┻ Finančná kríza najmenej ovplyvňuje in┽formačné technológie┻ )nvestovať do nich sa oplatí stále┻ Svedčia o tom nováčikovia v )T oblasti┸ ktorí dokázali v minulom roku zveľadiť hodnotu svojej značky dvojcifer┽ne┻ Google medziročne nabral na hodnote takmer polovicu┸ Cisco vzrástlo o dvanásť 

percent┸ Oracle získal jedenásť percent a Apple s dvadsiatimi štyrmi percentami je dnes hoden trinástich miliárd dolárov┻ S hodnotou ぬな miliárd sa dr:í na ôsmom mieste vo svete ‶Mac╉┸ ktorý sa po štyroch rokoch :ivorenia mohol vlani spolu s Coca┽┽Colou zviesť na ošiali zvanom čínska olym┽piáda┻ S viac ako のねど pobočkami v Číne sa o krok bli:šie dostal k monopolu v najľud┽natejšej krajine sveta┻ Cestu do úspešného nového roku má tak vydlá:denú u: teraz a nezmení to ani upadajúci biznis v Ameri┽ke┻ Niektorým značkám sa investície do udr┽:ania si top pozície vyplatia┻ Luis Vuitton na šestnástom mieste má v tom jasno┻ Dl┽hodobú stratégiu nikdy nezmení kvôli krát┽kodobým problémom┻ Firma investovala do masívnej reklamnej kampane┻ Odpoveď na seba nedala dlho čakať a tr:by Vuittona vlani v prvom polroku vyleteli o štrnásť percent┻ Opačným príkladom boli v minulom roku mnohé ピinančné spoločnosti┻ (odno┽ta značky ピinančných domov ako Goldman Sachs┸ UBS či Merril Lynch upadla a stratila hodnotu dvojciferneの┻ 

Rebríček najhodnotnejších značiek sveta podľa )nterbrandu je dôkaz toho┸ :e znač┽ka doká:e zarábať aj počas krízy┻ )nvestície do jej vybudovania┸ podpory a ochrany sa preto oplatia┻ Samotné hodnotenie značiek je však sčasti umenie a sčasti veda┸ preto:e na správne stanovenie hodnoty značky sú potrebné špeciálne znalosti z oblasti mar┽ketingu┸ účtovníctva a obchodného práva┻Foto┺ internet┸ www┻jiunlimited┻com
Literatúra a internetové zdrojeKELLER┸ Kevin L┺ Strategické řízení značky. Praha ┺ Grada Publishing┸ にどどば┻ ばひの s┻ )SBN ひばぱ┽ぱど┽にねば┽ なねぱな┽ぬ┻http┺【【www┻ekonomika┻sk【spravy【clanok┻phtml╂)Dサににぬぱぬひは┃)Dにサねににどhttp┺【【hn┻hnonline┻sk【cぬ┽にぬはばのははど┽┽kなどどどどｅdetail┽znacka┽sa┽musi┽zahniez┽dit┽v┽myslihttp┺【【proピit┻etrend┻sk【ludia┽a┽ピirmy【pod┽┽vladou┽znacky【なののになひ┻html
COMPANY PROF)TS FROM BRAND )NVESTMENTLALÍKOVÁ┸ L┻┺Brand value┻ Methodology for evaluating brands with reference to the American agency )nterbrand┻ Most valuable global brands in にどどぱ┻

 ね http┺【【www┻ekonomika┻sk【spravy【clanok┻phtml╂)Dサににぬぱぬひは┃)Dにサねににどの http┺【【proピit┻etrend┻sk【ludia┽a┽ピirmy【pod┽vladou┽znacky【なののになひ┻html

http://www.ekonomika.sk/spravy/clanok.phtml?ID=2238396&ID2=4220
http://profit.etrend.sk/ludia-a-firmy/pod-vladou-znacky/155219.htm
http://www.ekonomika.sk/spravy/clanok.phtml?ID=2238396&ID2=4220
http://hn.hnonline.sk/c3-23675660-
-k10000_detail-znacka-sa-musi-zahniezdit-v-mysli
http://profit.etrend.sk/ludia-a-firmy/pod-
-vladou-znacky/155219.html
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Na obzore ACTAPrijatie Dohody o obchodných aspek┽toch práv duševného vlastníctva ゅDohoda TR)PSょ v roku なひひね polo:ilo základ pre skutočne globalizovaný systém a re:im práv duševného vlastníctva ゅDVょ┸ a to sta┽novením minimálnych štandardov na glo┽bálnu ochranu a vymáhanie práv DV┻ Ale v súčasnosti pretrvávajúca celková nedos┽tatočná úroveň vymo:iteľnosti práv DV v právnom systéme niektorých hospodár┽sky úspešných krajín sveta┸ najmä Číny┸ a prudko zvyšujúca sa úroveň falšovania a pirátstva výrobkov v medzinárodnom obchode viedli k otvoreniu diskusie o mo:┽ných riešeniach tohto┸ v súčasnosti u: aj po┽litického┸ problému┻Petrohradský summit krajín Gぱ v roku にどどは konštatoval┸ :e problematika falšo┽vania a pirátstva má celosvetový charakter┸ a preto zároveň zdôraznil potrebu zlepšiť spoluprácu medzi krajinami Gぱ┸ tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými inštitúciami┻ Následne summit Gぱ v ne┽meckom (eiligendamme vytvoril pracov┽nú skupinu pre práva duševného vlastníc┽tva so zameraním na boj proti falšovaniu a pirátstvu ako súčasť heiligendammského procesu┻

Na základe nedávneho prieskumu OECD sa odhaduje┸ :e medzinárodný obchod súvisiaci s porušovaním práv duševného vlastníctva predstavoval v roku にどどの sumu a: なのど miliárd eur┸ ku ktorej by sa mala pripočítať hodnota národných transakcií a falšovaných a pirátskych výrobkov┸ ktoré sa predávajú cez internet┻ V roku にどどば sa objem tovaru zaisteného colnými úradmi v EÚ┸ pri ktorom boli porušené práva du┽ševného vlastníctva┸ zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o なば ガ┸ s náras┽tom にはね ガ v oblasti kozmetických výrob┽kov a výrobkov osobnej hygieny┸ o ひぱ ガ v oblasti hračiek a o のな ガ v oblasti liečiv┻Keď:e ustanovenia Dohody TR)PS a ostat┽ných medzinárodných právnych nástro┽jov u: boli implementované do národných právnych poriadkov väčšiny členských štátov WTO┸ zostávajúcou otázkou je ich efektívna vymáhateľnosť┻ Toto je jedným z dôvodov prečo niektorí členovia WTO ゅEÚ┸ Japonsko┸ USA a Švajčiarsko ako hlav┽ní aktériょ iniciovali rokovania smerujúce k prijatiu novej plurilaterálnej „Obchodnej 
dohody proti falšovaniu“ (Anti-Counter-
feiting Trade Agreement (ACTA))┻ 

O čom je ACTAPrípravné rozhovory o tejto obchodnej dohode prebiehali medzi iniciátormi ゅAus┽trália┸ Európska komisia┸ Japonsko┸ Kana┽da┸ Švajčiarsko a USAょ u: v priebehu ro┽kov にどどは a にどどば┻ Oピiciálne rokovania však začali v júni にどどぱ za účasti širšej skupiny účastníkov ゅAustrália┸ EÚ にば┸ Japonsko┸ Ka┽nada┸ Kórea┸ Mexiko┸ Maroko┸ Nový Zéland┸ Singapur┸ Švajčiarsko a USAょ┻Dohoda ACTA sa zameriava na ustano┽venie medzinárodných pravidiel v oblasti vymo:iteľnosti práv DV s cieľom efektívnej┽šieho boja s narastajúcou mierou falšova┽nia a pirátstva┻ Posilnením medzinárodnej spolupráce zúčastnených strán a prijatím medzinárodných noriem by sa mala zlepšiť vymo:iteľnosť práv DV┻
Štruktúra a obsah ACTADohoda bude stavať na u: existujú┽cich medzinárodných pravidlách v oblasti ochrany DV┸ najmä na Dohode TR)PS┻ Oso┽bitne sa zameria na riešenie špeciピických problémov┸ pre ktoré zatiaľ neexistuje právny rámec alebo riešenie ktorých je nut┽né posilniť┻

Proti falšovaniu 
a pirátstvu

Ing. Emil ŽATKULIAKÚrad priemyselného vlastníctva SR┸ Banská Bystrica
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Návrh štruktúry dohody┸ v zmysle ktorej v súčasnosti prebiehajú rokovania┸ je nasle┽dovný┺
Prvá kapitola┸ v rámci úvodných ustano┽vení a deピinícií┸ stanovuje kľúčové problé┽my┸ ktoré má dohoda riešiť┸ t┻ j┻ ciele┸ rozsah a deピinície┻
Druhá kapitola sa zaoberá právnym rámcom pre vymo:iteľnosť práv DV┸ kon┽krétne ide o občianskoprávne opatrenia ゅprostriedky vymáhaniaょ┸ opatrenia na hra┽niciach┸ trestné opatrenia a vymo:iteľnosť práv DV v digitálnom prostredí┻
Tretia kapitola sa zameriava na oblasť medzinárodnej spolupráce┻ Cezhraničný obchod s falšovanými a pirátskymi tovar┽mi je rastúci globálny problém┸ ktorý často súvisí s organizovaným zločinom┻ Kapitola bude riešiť otázky spolupráce kompeten┽tných orgánov zmluvných strán┸ zdieľanie a výmenu informácií┸ štatistických údajov┸ overených postupov┸ budovanie kapacít a technickej pomoci v oblasti vymáhania práv DV vrátane pomoci rozvojovým kra┽jinám┸ ktoré budú zmluvnými stranami┸ a podľa mo:nosti aj tretím stranám┻Zatiaľ čo sa druhá kapitola týka právneho rámca pre vymo:iteľnosť práv DV┸ štvrtá 

kapitola rieši postupy jeho uplatňovania na strane kompetentných orgánov┻ Postupy by sa mali zamerať na nasledov┽né oblasti┺‒ podpora a budovanie odbornosti kompe┽tentných orgánov┹‒ zber a analýza štatistických údajov a iných relevantných informácií┸ akými sú napr┻ overené postupy pri vymáhaní práv DV┹‒ vnútorná koordinácia na úrovni kompe┽tentných orgánov vrátane formálnych alebo neformálnych štátnych【súkrom┽ných poradných skupín┹‒ opatrenia umo:ňujúce colným orgánom ľahšie identiピikovať zásielky podozrivé z porušovania práv DV┹‒ publikovanie informácií o postupoch pri vymáhaní práv DV a ‒ budovanie a podpora povedomia verej┽nosti o škodlivých dopadoch porušovania práv DV┻ 
O čom nie je ACTADohoda ACTA má riešiť porušovanie práv┸ ktoré u: dosahuje formu organizovaného zločinu┻ Nie je zameraná na obmedzova┽nie občianskych slobôd alebo obťa:ovanie spotrebiteľov┻ Dohoda nepôjde nad súčas┽

ný právny rámec EÚ┸ ktorý plne rešpektu┽je základné práva┸ občianske slobody┸ ako aj ochranu osobných údajov┻ To napríklad znamená┸ :e nedôjde k zrušeniu ustano┽venia de minimis umo:ňujúceho prenášať v cestovnej bato:ine pre vlastnú spotrebu aj falšované či pirátske výrobky ゅpirátske hudobné CD┸ ピilm┸ oblečenieょ a tie: ne┽oprávni kontrolné orgány kontrolovať na letisku obsah disku počítača alebo mediál┽nych prehrávačov┻ Doteraz sa uskutočnili štyri kolá rokova┽ní o pripravovanej dohode ACTA ゅjún にどどぱ Ženeva┸ júl にどどぱ Washington┸ október にどどぱ Tokio┸ december にどどぱ Parí:ょ┻
ACTA v očiach europoslancovVýznamnosť problému potvrdzuje aj aktivita na pôde Európskeho parlamentu ゅEPょ┻ Medzi závermi z diskusie k Správe o vplyve falšovania na medzinárodný obchod┸ predlo:enej Výborom pre medzi┽národný obchod┸ bola jasne deklarovaná pozícia EP aj k obsahu a smerovaniu roko┽vaní o dohode ACTA┻ V spomínanej správe EP jasne vyzval Európsku komisiu a členské štáty┸ aby o dohode ACTA rokovali za podmienok maximálnej transparentnosti voči občanom EÚ┸ najmä čo sa týka vymedzenia pojmov ‶falšovanie╉ a ‶pirátstvo╉ a opatrení súvi┽siacich s trestnoprávnymi sankciami┻ EP zdôraznil┸ :e vo všetkých pripravova┽ných dohodách o vymáhaní práv duševné┽ho vlastníctva treba rozlišovať medzi osob┽ným neziskovým pou:itím a podvodným a úmyselným obchodovaním s falšovaným a pirátskym tovarom a po:iadal komisiu┸ aby zabezpečila┸ :e dohoda ACTA neumo:ní verejným orgánom prístup k súkromným počítačom a iným elektronickým zaria┽deniam┻ Ďalej EP privítal rastúci záujem viacerých členských krajín WTO o dohodu ACTA a vyjadril svoje presvedčenie┸ :e je potrebné vyvinúť úsilie o zapojenie rých┽lo rastúcich ekonomík┸ ako sú Čína┸ )n┽dia┸ Brazília┸ ako aj regionálnych obchod┽ných zoskupení ako Mercosur┸ CAR)COM a ASEAN do rokovaní o dohode┸ pričom sa musia zaviazať┸ :e odteraz budú zabezpečo┽vať na svojich územiach dodr:iavanie práv duševného vlastníctva┻EP vyzval komisiu┸ aby zabezpečila┸ :e sa dohoda ACTA nebude vyu:ívať ako pros┽triedok na úpravu existujúceho európskeho rámca na vymáhanie práv duševného vlas┽tníctva┸ ale :e sa v nej odzrkadlí rovnová┽ha dosiahnutá rôznymi smernicami┸ ktoré v tejto oblasti prijali EP a Rada EÚ a záro┽

veň po:iadal komisiu┸ aby zriadila poraden┽ské centrum pre malé a stredné podni┽ky ゅMSPょ alebo podporila jeho zriadenie a malo by to byť centrum prepojené s ďal┽šími poradenskými centrami na poskytova┽nie technickej pomoci MSP pri postupoch na riešenie problematiky falšovaného to┽varu┻Ako dôle:itý nástroj pripomína EP člen┽ským štátom nutnosť vytvorenia patentu spoločenstva a európskeho súdneho systé┽mu pre patenty ako prostriedkov na zabez┽pečenie dodr:iavania práv priemyselného vlastníctva u:ívateľov na celom území EÚ┸ čo umo:ní inovačným podnikom čo najviac chrániť svoje vynálezy a mať z nich vo väč┽šej miere ú:itok┻V závere správy EP vyzýva členské štáty┸ aby zvyšovali povedomie a informovanosť o boji proti falšovaniu a pirátstvu v tu┽ristických oblastiach┸ ako aj na veľtrhoch a výstavách┻ Zároveň :iada komisiu a člen┽ské štáty┸ aby vypracovali osobitné opatre┽nia podporované primeraným ピinančným krytím v prospech rozšírenejšieho vzdelá┽vania spotrebiteľov v Európe a tie: v rozvo┽jových krajinách s cieľom zabrániť rizikám spojeným s potenciálne nebezpečnými fal┽šovanými výrobkami┻Foto┺ www┻jiunlimited┻com

Zdroj Európska komisia┸ GR pre obchod ‒ http┺【【ec┻europa┻eu【trade【issues【secto┽ral【intellｅproperty【actaｅen┻htmPortál )P┽Watch ‒ http┺【【www┻ip┽watch┻org【Európsky parlament ‒ http┺【【www┻euro┽parl┻europa┻eu

AGA)NST T(E COUNTERFE)T)NG AND P)RACYŽATKUL)AK┸ E┻┺)nternational legal framework for )PR En┽forcement┻ Findings of the OECD recent survey concerning the counterfeiting┻ ACTA background information┻ Structure and the content of the ACTA┻ Counterfeiting and pi┽racy┽related discussions in the European Parliament┻

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/acta_en.htm
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ÚvodV súvislosti s vymedzením pojmových znakov autorských diel sa stretávame s po┽:iadavkami na ich originalitu┸ novosť a spo┽ločenskú u:itočnosť┻ Takéto diela musia byť jedinečné a neopakovateľné┻ Špeciピikom autorského práva je aj ochra┽na tvorivej osobnosti autora┸ aj jeho majet┽kových práv┻ Z globálneho hľadiska autor┽ské právo predstavuje záujem spoločnosti o uspokojovanie kultúrnych potrieb┻ Dô┽le:itú úlohu zohráva preto úroveň záko┽nodarstva v jednotlivých krajinách a súlad s medzinárodnými dohodami┻ Naša právna úprava autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom┸ z hľadiska dosiahnutého stupňa aproxi┽mácie a kompatibility s európskym prá┽vom┸ spĺňa kritériá po:adované Európskou úniou┻ Zákonom č┻ ぱね【にどどば Z┻ z┻┸ ktorým sa mení a dopĺňa zákon č┻ はなぱ【にどどぬ Z┻ z┻ o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom┸ bolo transponova┽ných do nášho právneho poriadku sedem európskych smerníc regulujúcich oblasť autorského práva┻な Cieľom poslednej smer┽nice je vytvorenie trhového prostredia vhodného na inovácie┸ investície a rozlet tvorivosti┻ Porovnávaním autorskoprávnej ochra┽ny na Slovensku sa zaoberá napríklad 

prof┻ J┻ Švidroň v historickom kontexte┻に Duálnemu porovnávaniu medzi autorský┽mi zákonmi Slovenskej a Českej republiky sa venuje viacero odborníkov pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva┻ V roku にどどね sa prof┻ K┻ D┻ Crew z univerzity v americkom štáte )ndiana┸ na konferencii v holandskom Zwolle┸ venoval komparatív┽nej analýze medzinárodného autorského práva┻ Spolu so svojimi なに asistentmi pod┽robne analyzoval autorské zákony štátov┺ Austrália┸ Česká republika┸ Francúzsko┸ (olandsko┸ Kanada┸ Nemecko┸ Španielsko┸ Švajčiarsko┸ Švédsko┸ USA┸ Veľká Británia┻ぬ  Ale na ゅneょšťastie legislatívy v uvedených krajinách prechádzajú stálym vývojom zmien┸ čo znamená┸ :e spomínanú analýzu je potrebné aktualizovať┻ Prečo alebo pre koho je dôle:ité po┽znať rozdiely v autorskoprávnych legislatívach vo svete╂ Pre dlhodo┽bo pôsobiacich nadšencov v oblasti duševného vlastníctva to mô:e byť malé spestrenie a rozšírenie obzo┽ru┻ Ale ak sa pozrieme na oblasť výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom z hľadiska nositeľov autorských práv uverejňujúcich svoje diela v bezhraničnom prostredí interne┽tu┸ znalosť v tejto problematike je nevyhnutná┻ね

Pred sprístupnením diel na internete je potrebné ovládať úpravy autorskoprávnej ochrany vo vzťahu k u:ívaniu týchto diel bez súhlasu autora┻ Príkladom je zverejne┽nie obrázkov alebo fotograピií umeleckých┸ architektonických diel a oblečenia┸ preto┽:e v niektorých jurisdikciách nie je mo:┽né takéto obrázky uverejniť bez súhlasu tvorcu pôvodného diela┻ Kopírovaním dát sprístupnených na internete ide podľa す の ods┻ なば autorského zákona o vyhotovenie rozmno:eniny a na to je potrebný súhlas autora vo forme stanovenej v autorskom zákone┻ Súhlas autora nie je potrebný┸ ak by napríklad šlo o voľné dieloの alebo o angl┻ ‶public domain╉┸ alebo v prípade ‶obmedze┽

 な Smernica Rady a Európskeho parlamentu ひぬ【ひぱ【E(S z にひ┻ など┻ なひひぬ o harmonizácii trvania ochrany autorských práv a niektorých príbuzných práv┻ Smernica Rady a Európskeho parlamentu にどどな【にひ【ES z にに┻ の┻ にどどな o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti┻ Smernica Rady ひに【などど【E(S z なひ┻ なな┻ なひひに o nájomnom práve a výpo:ičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti inte┽lektuálneho vlastníctva┻ Smernica Rady a Európskeho parlamentu č┻ にどどな【ぱね【ES z にば┻ ひ┻ にどどな o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela┻ Smernica Rady a Európskeho parlamentu ひぱ【ねね【ES zo は┻ ば┻ なひひぱ o právnej ochrane biotechnologických vynálezov┻  Smernica Rady a Európskeho parlamentu にどどね【ねぱ【ES z にひ┻ ね┻ にどどね o vymo:iteľnosti práv duševného vlastníctva┻  Smernica Rady č┻ ひな【にのど【E(S zo なね┻ の┻ なひひな o právnej ochrane počítačových programov v znení smernice Rady č┻ ひぬ【ひぱ【E(S┻
2 ŠV)DROŇ┸ J┻┺ Poobhliadnutie sa a hľadanie dopredu v slovenskom autorskom práve┻ )n Právny obzor┸ にどどの┸ roč┻ ぱぱ┸ č┻ に┽ぬ┸ s┻ なねに┽なねひ┻ぬ http┺【【www┻aucc┻ca【ｅpdf【english【media【copyrightｅcomparisonｅusｅcanｅe┻pdf ゅstav┺ にに┻ ひ┻ にどどぱょ ね Bližšie napr┻ M)ŠČ)KOVÁ┸ R┻┺ Ochrana a tvorba webstránok po prijatí Autorského zákona v Slovenskej republike┻ )n Právny obzor┸ にどどの┸ roč┻ ぱぱ┸ č┻ に┽ぬ┸ s┻ にはひ┽にばは┻ VOJČÍK┸ P┻┸ M)ŠČÍKOVÁ┸ R┻┺ Základy práva duševného vlastníctva┻ Košice ┺ TypoPress┸ にどどね┸ s┻ などね┽などは┻ )SBN ぱど┽ぱひどぱひ┽にに┽ね┻の VOJČÍK┸ P┻┸ M)ŠČÍKOVÁ┸ R┻┺ Základy práva duševného vlastníctva. Košice ┺ TypoPress┸ にどどね┸ s┻ などね┽などは┻ )SBN ぱど┽ぱひどぱひ┽にに┽ね┻

Porovnanie legislatív ochrany 
práv autorov vo svete 

Ing. Zuzana SAMČÍKOVÁabsolventka kurzu duševné vlastníctvo ゅにどどぱょ

http://www.aucc.ca/_pdf/english/media/copyright_comparison_us_can_e.pdf
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nia majetkových práv autora╉┸ a tu je veľ┽mi dôle:ité mať aspoň základný prehľad v oblasti legislatívy ochrany autorských práv vo svete┻ V prípadoch právnych výni┽miek týkajúcich sa autorského práva ゅangl┻ ‶fair use╉ょ sú odchýlky od smerníc EÚ povo┽lené v istom rozsahu┻は
Pôvod autorského právaMyšlienka autorských práv existovala u: v starovekom Grécku┻ Autorské právo a tendencia chrániť duševné vlastníctvo sa objavila v súvislosti s po:iadavkami autora zarábať si svojimi produktmi na :i┽vobytie┻ Prelom nastal okolo roku なねのの┸ keď J┻ Gutenberg vynašiel kníhtlač┻ Za predchodcu autorského práva alebo angl┻ ‶copyright╉┸ ktoré sa podarilo presadiť v Anglicku v roku なばなど┸ sa pova:uje Štatút kráľovnej Anny┻ Spisovatelia mohli kontro┽lovať rozširovanie svojho diela v období なね rokov s mo:nosťou obnovenia na ďalších なね rokov┻ Známym súdnym procesom uplatňu┽júcim tento zákon bol spor dvoch predajcov kníh┺ Donaldson verzus Beckett┸ なばばね┻ばV nemeckých krajinách sa autorské prá┽vo etablovalo koncom なぱ┻ storočia a začalo ako prvé rozoznávať rozdiel medzi formou a obsahom pri ochrane autorským právom┻ V Uhorsku vznikla právna úprava toh┽to druhu a: v roku なぱぱね ゅzákonný článok XV)【なぱぱねょ┻ Autori a vydavatelia boli stále častejšie konfrontovaní s dotlačou ゅreprint┸ Nachdruckょ┸ teda s neautorizovaným tlače┽ním kníh bez povolenia pôvodného vydava┽teľa┻ぱV USA podobný zákon z roku なばひど chrá┽nil námorné mapy a knihy┻ Postupom času sa k predmetom ochra┽ny pridávali hudobné kompozície a graピic┽ké diela┻ V polovici なひ┻ storočia sa pridala ochrana fotograピických diel┸ nasledovali pohyblivé obrázky┻ Digitálna revolúcia na┽stolila problém s administráciou autorské┽ho práva┸ lebo v americkom zákone bola ustanovená registrácia a ulo:enie autorom podaných kópií diela v úrade ‒ angl┻ ‶Copy┽right Ofピice╉┻ V roku なひばは americké záko┽nodarstvo tento problém vyriešilo tým┸ :e 

ustanovilo automatický vznik autorského práva┻ひ Míľnikom pre medzinárodné autorské právo bol Bernský dohovor o ochrane li┽terárnych a umeleckých diel ゅなぱぱはょ┻ Pred uzavretím tohto dohovoru štáty neuznávali autorské práva cudzích štátnych príslušní┽kov┻ Dohovor zaistil jednotný minimálny základ pre ochranu týchto práv vo všetkých štátoch┸ ktoré dohovor podpísali┻ Od roku なひはば sa jeho správou zaoberá Svetová or┽ganizácia duševného vlastníctva ゅW)POょ┻など
Porovnanie autorských zákonov vy-

braných krajín podľa zvolených kritérií V príspevku sme pou:ili porovnávaciu metódu pre┺Vybrané krajinySlovenská republika┸ Česká republika┸ Veľká Británia┸ Francúzsko┸ Kanada┸ USA┸ Austrália a z afrických krajín je to KeňaVybrané kritériáaょ predmet autorského práva ‒ dielobょ majetkové práva a trvanie majetkových právcょ obmedzenia autorských práv┸ zákonné li┽cencie┸ voľné u:itia alebo angl┻ ‶fair use╉Autorské zákony riešia aj ďalšie otázky a práva súvisiace s autorským právom┻ Na┽príklad┺ droit de suite ゅprávo na odme┽nu pri ďalšom predaji originálu diela vý┽tvarného umeniaょ┸ databázy┸ počítačové programy┸ zmluvy┸ kolektívnu správu práv┸ v niektorých krajinách je to zvláštny status vládnych diel atď┻ 
Predmet autorského právaSpoločné vymedzenia pre všetky vybrané krajinyぇ autorskoprávna ochrana podľa zákonov na Slovensku i v zahraničí sa nevzťahuje na myšlienku┸ spôsob┸ metódu┸ koncept┸ princíp┸ objav alebo informáciu┸ kto┽rá bola vyjadrená┸ opísaná┸ vysvetlená┸ znázornená alebo zahrnutá do diela┸ na text právneho predpisu┸ úradné rozhod┽

nutie┸ verejnú listinu┸ verejne prístupný register┸ úradný spis┸ denné správy a na prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných┸ぇ materiálna forma záznamu┸ ぇ automatická ochrana po vytvorení a vy┽jadrení diela┻なな
Slovenská republika‶Predmetom autorského práva je lite┽rárne a iné umelecké a vedecké dielo┸ kto┽ré je výsledkom vlastnej tvorivej dušev┽nej činnosti autora┸ najmä slovesné dielo a počítačový program┹ ústne podané┸ pred┽vedené alebo inak vykonané slovesné die┽lo┹ divadelné dielo┸ predovšetkým drama┽tické┸ hudobnodramatické┸ pantomimické a choreograピické dielo┹ hudobné dielo s tex┽tom alebo bez textu┹ audiovizuálne dielo┸ predovšetkým ピilmové dielo┹ maľba┸ kres┽ba┸ socha a iné dielo výtvarného umenia┹ fotograピické dielo┹ architektonické dielo┸ predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu┸ dielo záhradnej a interiéro┽vej architektúry┹ dielo ú:itkového umenia┹ kartograピické dielo┹ aj súborné dielo┸ najmä zborník┸ časopis┸ encyklopédia┸ antológia┸ pásmo┸ výstava alebo iná databáza┻╉ ゅす ばょ
Česká republikaDeピinícia autorského diela sa podstat┽ne nelíši od slovenskej deピinície┸ ale vsúva podstatný odlišovací znak┸ :e ‶dielo lite┽rárne a iné dielo umelecké a dielo vedecké je jedinečným výsledkom tvorivej činnosti autora╉┻ Ďalším rozdielom je doplnok o vyjadrení diela┸ ktoré nadobúda autor┽skoprávnu ochranu tým┸ :e je ‶vyjadrené v akejkoľvek objektívne vnímateľnej podo┽be vrátane elektronickej╉┻ 
FrancúzskoZákonom je zaručená ochrana autorské┽ho práva na ‶ka:dé intelektom vytvorené dielo┸ akéhokoľvek typu┸ formy vyjadrenia┸ 

 は Pozri poznámku č┻ な┻ば http┺【【www┻copyrighthistory┻com【donaldson┻html ゅstav┺ にど┻ な┻ にどどひょぱ Takzvané pirátstvo vzniklo u: na konci なの┻ storočia┻ Dejiny kni:nej kultúry┸ texty┸ Vydavateľské privilégium a autorské právo┻ http┺【【www┻tnantik┻sk【┽(ypertext【Texty【privilegium┻htm ゅstav┺ にど┻ な┻ にどどひょひ http┺【【digital┽law┽online┻info【patry【patryな┻html ゅstav┺ にど┻ な┻ にどどひょなど http┺【【www┻wipo┻int【portal【index┻html┻en ゅstav┺ にど┻ な┻ にどどひょなな Prijatím Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel Spojenými štátmi a Kanadou sa zrušila povinnosť registrácie a formalít spojených so vznikom a existenciou autorských práv┻ Aj keď sa pre právnu ochranu registrácia nevy:aduje┸ v prípade nelegálneho zasiahnutia do práv autora je výhodné pou:iť certiピikát o registrácii ako dôkaz autorstva v súdnom procese ゅす ねどぱ autorského zákona USAょ┻ Registrácia autorského práva na dielo online v USA stojí ぬの USD┻ Oproti kanadskému systému je trochu zlo:itejší┸ preto:e je potrebné vyplniť ば┽stranový formulár┻ V Kanade úrad pre autorské práva┸ ktorý je časťou Kanadského úradu duševného vlastníctva┸ vedie verejne prístupný register autorských práv ゅmin┻ poplatok za registráciu je のど CAD a vystavenie certiピikátu stojí ぬの CADょ┻

http://www.copyrighthistory.com/donaldson.html
http://www.tnantik.sk/-Hypertext/Texty/privilegium.htm
http://digital-law-online.info/patry/patry1.html
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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významu alebo účelu╉┻ Odsek L┻ななに┽な záko┽na o duševnom vlastníctve vymenúva jed┽notlivé diela┻ Francúzskym špeciピikom je ka┽tegória sezónnych diel odevného priemyslu┻ 
Veľká BritániaZákon o autorskom práve┸ dizajnoch a patentoch z roku なひぱぱ v す な ‒ ね zjedno┽dušuje kategórie diel┸ ktoré sú chránené autorským právom┸ na ‶originálne literár┽ne┸ dramatické┸ hudobné diela alebo ume┽lecké diela┻ Literárne dielo je tak┸ ako aj dramatické a hudobné dielo ka:dé dielo┸ ktoré je napísané┸ hovorené alebo zaspie┽vané┸ najmä┺ súborné dielo┸ počítačový program┸ prípravný materiál na tvorbu po┽čítačového programu┸ databáza┻ (udobné dielo je dielo┸ ktoré pozostáva z hudby a nie 

z diel, ktoré sa budú spievať alebo rozprávať 
s hudbou. Umelecké dielo je najmä┺ graピické dielo┸ najmä kresba┸ maľba┸ mapa┸ plán┸ fo┽tograピia┸ socha┸ kolá:┸ architektonické diela ako stavby a modely stavieb┸ diela ú:itkové┽ho umenia┸ ピilmy alebo vysielanie╉ a záve┽rečnou triedou je „typografické usporiada-
nie publikovanej edície“┸ ktorá nie je be:ná v legislatívach ostatných krajín┻

Austrália ‶Literárne┸ dramatické┸ hudobné alebo umelecké dielo musí byť originálne vytvo┽rené autorom┸ ktorý je spôsobilý┸ a je vy┽jadrené materiálnou formou┻╉ ゅす にに ‒ にぬょ Jednotlivé charakteristiky diel sú porovna┽teľné s Veľkou Britániou┻
KanadaVšetky ‶originálne╉ literárne┸ dramatic┽ké┸ hudobné a umelecké diela ゅす のょ┸ ktoré sa ďalej kategorizujú bez veľkých rozdielov v porovnaní s legislatívou USA┻ 
Spojené štáty americkéDielo musí byť ‶originálnym výsledkom činnosti autora zachyteným na hmotnom médiu╉┻ す などに amerického autorského zá┽kona vymenúva základné kategórie diel┺ literárne┸ hudobné┸ divadelné┸ pantomímy a choreograピie┸ obrazové┸ graピické a so┽chárske┸ audiovizuálne┸ zvukové záznamy a architektonické diela┻ 

Keňa‶Literárne┸ hudobné a umelecké diela ne-
budú chránené autorskými právami┸ ak boli vytvorené bez dostatočného úsilia vynalo┽:eného na originálnosť a dielo nebolo na┽písané┸ zaznamenané alebo inak vyjadrené v materiálnej forme┻╉ ゅす ににょ

Majetkové práva a ich trvanieV legislatívach USA┸ Kanady a Kene je in┽štitút ‶public domain╉ deピinovaný ako dielo┸ ktoré nie je chránené autorskými právami a mô:e byť voľne pou:ívané┻ Dôvody┸ pri ktorých diela spadajú pod public domain┺ diela┸ ktorých doba platnosti vypršala┸ die┽la┸ ktorých autor sa zriekol svojich práv┸ die┽la vytvorené vládou┻ Voľné dielo v zmysle slovenského autorského zákona mo:no sto┽to:niť s public domain┸ preto:e dochádza k uplynutiu práv┸ keď:e autor nemá dedičov alebo jeho dedičia autorské práva odmietli┸ alebo uplynula doba ich trvania┻ Ale autor sa nemô:e vzdať svojich autorských práv┸ mô:e iba s konkrétnymi osobami uzatvoriť bezodplatnú licenčnú zmluvu na ľubovoľné pou:itie diela┻なに
Slovenská republikaZákladné majetkové práva k väčšine diel zahŕňajú ‶právo pou:iť svoje dielo a právo udeliť súhlas na ka:dé pou:itie diela┸ najmä vyhotovenie rozmno:eniny diela┹ verejné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva┸ nájmom alebo vypo:ičaním┹ spracovanie┸ preklad a adap┽táciu diela┹ zaradenie diela do súborného diela┹ verejné vystavenie┸ vykonanie┸ verej┽ný prenos diela╉┻ ゅす なぱょMajetkové práva trvajú počas autorovho :ivota a ばど rokov po jeho smrti┸ ak je auto┽rov viacero┸ po smrti posledného z nich┻ Pri audiovizuálnom diele počas :ivota re:iséra┸ autora scenára┸ dialógov a hudby a ばど ro┽kov po smrti posledného z nich┻ ゅすになょ 
Česká republikaPrávo pou:iť svoje dielo je obsiahnuté v す なぬ ‒ にに autorského zákona ČR a je iden┽tické so slovenskou právnou úpravou┸ týka 

sa to aj doby trvania majetkových práv┸ a plynie počas autorovho :ivota a ばど rokov po jeho smrti┻ ゅす にばょ 
FrancúzskoFrancúzsky zákon zahŕňa dve základné majetkové práva k väčšine diel┺ právo dielo reprodukovať a predviesť┻ ゅL┻ なにに┽なょVšeobecne majetkové práva k väčšine diel vytvorených にぱ┻ marca なひひば a pred týmto dátumom trvajú počas autorovho :ivota a ばど rokov po kalendárnom roku od jeho smrti┻ Pri spojených a spoločných die┽lach trvá autorskoprávna ochrana ばど rokov po smrti posledného z autorov┻ Pri audio┽vizuálnych dielach patrí k spoluautorom┺ autor scenára┸ adaptácie┸ dialógov┸ hudby a re:isér┻ ゅL┻ なにぬ┽なょ 
Veľká BritániaPodľa す なば ‒ にな ‶nositelia autorských práv majú právo┺ rozmno:iť dielo v mate┽riálnej forme┸ zverejniť kópie diela na ve┽rejnosti┸ predviesť┸ ukázať alebo hrať dielo na verejnosti┸ verejne šíriť dielo a zahrnúť dielo v rámci slu:ieb káblových programov alebo adaptovať dielo╉┻ Autorské práva k literárnym┸ dramatic┽kým┸ hudobným a umeleckým dielam trva┽jú počas autorovho :ivota a ばど rokov po jeho smrti┸ autorské práva k počítačovým programom a databázam platia podobne ako k literárnym dielam ばど rokov od kalen┽dárneho roka smrti autora a autorské práva k ピilmom trvajú ばど rokov od kalendárne┽ho roka smrti posledného z osôb┺ re:isér┸ autor scenára┸ dialógov┸ hudby┻ K zvuko┽vým nahrávkam a vysielaniu autorské prá┽va uplynú po のど rokoch od ich zverejnenia alebo od začiatku kalendárneho roka┸ v kto┽rom bolo vysielanie vyrobené┻ Typograピie publikovaných edícií sú chránené autor┽ským právom にの rokov od ich publikovania┻ ゅすなに ‒ なのょ
AustráliaZákladné majetkové práva k väčšine diel podľa す ぬな austrálskeho autorského zákona sú zhodné s Veľkou Britániou┻Všeobecne k väčšine diel trvajú autorské práva počas autorovho :ivota a のど rokov po jeho smrti alebo のど rokov od začiatku roka prvej publikácie┻ ゅす ぬぬょ 

 なに  Pozri poznámku č┻ ね┻
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KanadaZákladné majetkové práva sú uvedené v す ぬ ‒ の autorského zákona z roku なひひば a sú podobné s právami v USA┸ ale doba trvania autorských práv je stanovená v týchto štátoch rozdielne┸ preto:e kanad┽ská legislatíva ju určila na dobu počas auto┽rovho :ivota a のど rokov po jeho smrti┻ ゅす はょ
Spojené štáty americkéZákladné majetkové práva k väčšine diel zahŕňajú┺ právo rozmno:iť dielo┸ právo pri┽praviť odvodené dielo┸ právo distribuovať dielo v kópiách na verejnosti┸ právo pred┽viesť alebo vystaviť väčšinu druhov diel verejne┻ K väčšine diel vytvorených な┻ januára なひばぱ a po tomto dátume a nespadajúcich do ‶public domain╉ trvajú autorské prá┽va počas autorovho :ivota a ばど rokov po jeho smrti┻ Autorské práva k anonymným┸ pseudonymným alebo spoluautorským die┽lam trvajú ひの rokov od zverejnenia┸ prípad┽ne なにど rokov od vytvorenia diela┻ ゅす ぬどにょなぬ
KeňaAutorské právo k literárnemu┸ hudobné┽mu┸ umeleckému alebo audiovizuálnemu dielu je výhradné právo kontrolovať akti┽vity rozmno:ovania diela alebo jeho adap┽tácie┸ alebo jeho prekladu v materiálnej forme┸ distribúcie diel verejnosti predajom┸ prenájmom┸ verejného šírenia diela alebo jeho časti na území Kene┻ ゅす にはょ Autorské práva k literárnym┸ hudobným a umeleckým dielam okrem fotograピií platia počas autorovho :ivota a のど rokov po jeho smrti┸ k audiovizuálnym dielam a fotogra┽ピiám plynú のど rokov od prvej publikácie a k zvukovým záznamom sú v platnosti のど rokov po výrobe záznamu┻

Obmedzenia majetkových právBez súhlasu autora nikto nesmie pou:iť dielo┸ ktoré sám nevytvoril┸ ale existujú určité výnimky┸ ako sú vyhotovenia roz┽mno:enín zverejneného diela┸ ktoré oso┽ba mô:e vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel┸ ktorý nie je obchodný┻ V príspevku sme sa sna:ili 

venovať pozornosť týmto výnimkám┸ kto┽ré slovenský autorský zákon deピinuje ako obmedzenia majetkových práv a česká le┽gislatíva pou:íva preklad z angl┻ ‶fair use╉ voľné u:itie┻ Za také pou:itie nevzniká po┽vinnosť uhradiť autorovi odmenu┻ Veľkou neznámou pri vyhotoveniach rozmno:enín diel zverejnených na interne┽te býva pochopenie rozdielu obmedzenia majetkových práv ゅkeď mô:eme uverejniť zverejnené dielo bez súhlasu autora┸ ak nie je náš motív obchodnýょ a vymedzením pojmu dielo┻ Preto:e ochrana podľa všet┽kých autorských zákonov sa nevzťahuje na myšlienku┸ spôsob┸ systém┸ objav alebo informáciu┸ ktorá bola zahrnutá do diela┸ a hlavne na text právneho predpisu┻ 
Slovenská republika‶Obmedzenia majetkových práv┺ vyho┽tovenie rozmno:eniny zverejneného diela┹ citácia diela┹ propagácia výstavy umelec┽kých diel alebo dra:by umeleckých diel┹ pou:itie diela umiestneného na verejnom priestranstve┹ pou:itie diela na vyučova┽cie účely┹ pou:itie diela pre potreby zdra┽votne postihnutých┹ pou:itie diela v rámci občianskych a nábo:enských obradov┸ v rámci školských predstavení a pou:itie školského diela┹ pou:itie diela kni:nicou alebo archívom┹ dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmno:eniny diela┹ pou:itie diela na informačné účely┹ pou:itie súbor┽ného diela┹ rozmno:ovanie a úprava počí┽tačového programu┹ spätný preklad počí┽tačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu┹ verejné vystavenie diela┻╉ ゅす にね ‒ ぬばょ
Česká republika Voľné u:itie je podľa す ぬど ‒ ぬひ zákona ‶u:itie diela pre osobnú potrebu fyzickej osoby┸ ktorého účelom nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárske┽ho alebo obchodného prospechu┹ rozmno┽:ovanie a úprava počítačového programu┹ spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazy┽ka┹ rozmno:ovanie na papier pre osobnú potrebu┹ do práva autorského nezasahuje ten┸ kto u:ije dielo v súvislosti s predvede┽ním či opravou prístroja zákazníkovi┹ citá┽cia diela┹ propagácia výstavy umeleckých 

diel┹ u:itie diela umiestneného na verej┽nom priestranstve┹ úradné a spravodajské licencie┹ u:itie diela v rámci občianskych a nábo:enských obradov┸ v rámci školských predstavení a u:itie školského diela┹ u:itie súborného diela┹ kni:ničná licencia┹ licen┽cia pre zdravotne postihnutých┹ licencia na dočasné rozmno:eniny diela┹ licencia pre rozmno:eniny fotograピického diela┹ nepod┽statné vedľajšie u:itie diela┹ licencia k die┽lam ú:itkového umenia a dielam architek┽tonickým┹ licencia pre sociálne zariadenie┹ u:itie originálu alebo rozmno:eniny diela výtvarného┸ fotograピie na verejné vystave┽nie diela╉┻ 
Francúzsko‶Po zverejnení diela autor nesmie za┽kázať osobné a neplatené vystúpenia ob┽zvlášť v rodinnom kruhu taktie: kópie a reprodukcie iba pre osobné pou:itie┻ Splnením podmienky┸ :e autorovo meno a zdroj je jasne menovaný┸ nesmú byť autorom zakázané analýzy a krátke citácie na účely kritík┸ vzdelávania┸ vedy a infor┽mačnej povahy┹ spravodajské recenzie┹ ší┽renie tlačou alebo vysielaním┸ ako sú sprá┽vy┹ prejavy na politické┸ administratívne┸ súdne alebo akademické zhroma:denia┹ kompletné alebo čiastočné reprodukcie graピických alebo trojrozmerných diel do katalógov pre súdom nariadené dra:by┸ paródie┸ napodobeniny a karikatúry a ani činnosť nutnú pre prístup do elektronickej databázy┻╉ ゅL┻なにに┽のょなね
Veľká BritániaPríslušný predpis zahŕňajúc smernicu EÚ にどどな【にひ【ESなの ustanovuje dodatočné prípady┸ kedy sa mô:e pou:iť dielo bez sú┽hlasu autora┺ vzdelávanie┸ kni:nice a archí┽vy┸ pri verejnej administrácii┸ pou:itie die┽la na informačné┸ archivačné┸ vyučovacie┸ charitatívne alebo štátne účely┻ Kapitola ぬ zákona sa podrobne venuje výnimkám v sú┽vislosti s autorskými právami k dielam┸ me┽dzi ktoré patrí ‶výroba dočasnej kópie po┽čítačového programu┸ databázy alebo dra┽matického┸ hudobného┸ umeleckého diela┸ typograピickej zostavy┸ zvukového záznamu či ピilmu┸ dočasné zhotovenie rozmno:eniny v priebehu komunikácie┸ osobné štúdium a výskum╉┻ Nie je potrebné :iadať súhlas 

 なぬ Trvanie autorských práv diel vytvorených┸ prípadne zverejnených pred rokom なひばぱ je ovplyvnené viacerými faktormi┸ ktoré sú vysvetlené v kapitole ぬ autorského zákona USA┻なね Pre nejasnosť deピinovania zákonných licencií bol francúzsky zákon negatívne propagovaný┻なの Pozri poznámku č┻ な┻
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autora ani na účely kritiky┸ recenzií a na úče┽ly reportá:nych správ┸ vedľajšie zahrnutie materiálu chráneného autorskými právami v inom diele┸ recitovanie alebo čítanie na verejnosti┸ kopírovanie a distribúciu kópií anotácií vedeckých a technických článkov┻ 
AustráliaPríklady ‶voľného u:itia╉ a dodatočné prípady┸ kedy sa mô:e dielo pou:iť bez sú┽hlasu autora ゅす ねど ‒ ねひょ┸ sú zhodné s Veľkou Britániou┸ len:e pre pou:itie kópií diel na výskum a štúdium sú dôle:itými činiteľmi┺ účel┸ povaha a efekt vyu:itia diela┸ povaha diela alebo adaptácie┸ mo:nosť zaobstara┽nia diela v po:adovanom čase za peňa:nú úhradu┸ rozsah diela┻ ゅす ねどょ
KanadaAutorské právo nie je narušené v prípa┽doch┸ ak je dielo pou:ité na výskum┸ štú┽dium┸ kritiku┸ posudok alebo spravodajskú reportá: s príslušným uvedením zdroja┻ Okrem týchto zákonných licencií súd roz┽hodujúci o angl┻ ‶fair dealing╉ berie do úvahy nasledujúce faktory┺ účel┸ povahu┸ rozsah┸ mo:nosti zákonnej licencie┸ pova┽hu diela a efekt zákonnej licencie na dielo┻ ゅす にひょ Kanadská legislatíva nezaradila me┽dzi ‶fair dealing╉ napríklad premietanie ピil┽mov a videa na vyučovaní┻ Teda je potreb┽né platiť odmenu autorovi alebo autorom ピilmu a aj ka:dého diela┸ z ktorého sa robí hromadná kópia na vyučovanie┻
Spojené štáty americkéAk je dielo pou:ité v prípadoch ako kriti┽ka┸ posudok┸ spravodajská reportá:┸ vyučo┽vanie ゅzahŕňa hromadné kopírovanie na účely vyučovania na rozdiel od kanadskej legislatívyょ┸ štúdium alebo výskum┸ nie je nutný súhlas autora┸ no zákon v す などば pri┽hliada na štyri faktory┺ účel alebo povahu pou:itia┸ rozsah┸ povahu diela a efekt po┽u:itia na mo:nú hodnotu diela alebo trh┸ ktoré autorovi mô:u poskytnúť dôvod na to┸ aby pou:itie jeho diela bolo odmenené podľa podmienok stanovených v licenčnej zmluve┻

KeňaAngl┻ ‶fair use╉ či:e pou:itie diel bez nut┽nosti súhlasu autora zahŕňa ‶vedecký vý┽skum┸ osobnú potrebu┸ kritiku┸ zdroj správy pou:itej na reportá:e ゅnie však reportá:e z archívuょ┸ reprodukciu alebo distribú┽ciu kópií┸ výňatok z ピilmu alebo vysielania umeleckého diela┸ ktoré sa nachádza na ve┽rejnom priestranstve┸ zaradenie do súbor┽ného diela literárneho alebo hudobného┸ ak nepresahuje viac ako dve krátke pasá:e a je príslušným spôsobom uvedené meno autora┸ vysielanie na systematické výchov┽né účely╉ a iné┻ ゅす にはょ 
Záver Vznik a rozvoj autorského práva je zá┽vislý od mo:ností rozširovania diela┻ Vy┽nález kníhtlače┸ záznam zvuku i obrazu┸ neskoršie vznik ピilmu┸ rozhlasu┸ televízie┸ digitálnych technológií a ďalších technic┽kých prostriedkov┸ ich kombinácia┸ zdoko┽naľovanie a pokračujúci rozvoj ovplyvňujú spôsoby širokého vyu:itia a šírenia diel a to si :iada aj zmeny a spôsoby ich ochrany┸ ako napríklad ochrana proti pirátstvu alebo ochrana počítačových programov┻  Netýka sa to len techniky┻ Rozvíjajú sa aj kultúrne nároky spoločnosti┸ estetické cítenie┸ rastie potreba ďalšieho rozvoja vedy a umenia┻ Tieto po:iadavky sa odrá:ajú v obsahu me┽dzinárodných autorských dohovorov┸ podľa ktorých sa dotvárajú autorské zákony kra┽jín sveta┻Vedomosti o ochrane autorských práv sú veľmi dôle:ité pre všetky profesie┸ hlavne v súčasnej dobe všestranného pou:ívania internetu┸ šírenia a zaznamenávania ume┽leckých diel pomocou digitálneho záznamu┸ kde kópie technicky v ničom nezaostávajú za originálom┸ okrem autorských práv┻ 

Foto┺ www┻jiunlimited┻com

Citované zákonyZákon č┻ ぬひぱ【にどどは ve znění なにな【にどどど Sb┻ o právu autorském┸ o právech souvisejí┽cích s právem autorským a o změně něk┽terých zákonů ゅautorský zákon Českej  republikyょ┻Zákon č┻ はなぱ【にどどぬ Z┻ z┻ o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským prá┽vom ゅautorský zákon Slovenskej repub┽likyょ┻Copyright Act USA┸ なひばは ゅautorský zákon Spojených štátovょ ‒ http┺【【www┻copy┽right┻gov【titleなば【circひに┻pdf  ゅstav┺ にに┻ な┻ にどどひょ┻Copyright Act Kenya┸ にどどなゅautorský zákon Keneょ ‒ http┺【【portal┻unesco┻org【cultu┽re【en【ピiles【ぬどににひ【ななねなははなになどぬkeｅco┽pyrightｅにどどなｅen┻pdf【keｅcopyrightｅにどどな┽ｅen┻pdf ゅstav┺ にに┻ な┻ にどどひょ┻Copyright Act┸ Australia┸ なひはぱ ゅautorský zákon Austrálieょ ‒ http┺【【www┻aust┽lii┻edu┻au【au【legis【cth【consolｅact【┽caなひはぱなぬぬ【 ゅstav┺ にに┻ な┻ にどどひょ┻Copyright Act┸ Canada┸なひひば ゅautorský zá┽kon Kanadyょ ‒ http┺【【www┻cb┽cda┻gc┻ca【┽info【act┽e┻html ゅstav┺ にば┻ ね┻ にどどひょ┻ Copyright┸ Designs and Patents Act┸ なひぱぱ ゅzákon o autorskom práve┸ dizajnoch a patentoch┸ Veľká Britániaょ ‒  http┺【【www┻ipo┻gov┻uk【cdpactなひぱぱ┻pdf ゅstav┺ にに┻ な┻ にどどひょ┻Code de la propriété intellectuelle┸ にどどは ゅzákon o duševnom vlastníctve┸ Francúz┽skoょ ‒ http┺【【www┻legifrance┻gouv┻fr【html【codesｅtraduits【cpialtext  ゅstav┺ にに┻ な┻ にどどひょ┻
COMPAR)SON OF COPYR)G(T LAWS )N T(E WORLDSAMČÍKOVÁ┸ Z┻┺An origin of copyright law┻ Characteristics of copyright laws of selected countries ゅSlo┽vakia┸ Czech Republic┸ France┸ Great Britain┸ USA┸ Canada┸ Kenya┸ Australiaょ pursuant to selected aspects┺ an object of copyright pro┽tection┸ economic rights and their duration┸ fair use┻ Comparison of value differences┻

http://www.copy-
right.gov/title17/circ92.pdf
http://portal.unesco.org/cultu-
re/en/files/30229/11416612103ke_copyright_2001_en.pdf/ke_copyright_2001-
_en.pdf (stav: 22. 1. 2009)
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/-
ca1968133/
http://www.cb-cda.gc.ca/-
info/act-e.html
http://www.ipo.gov.uk/cdpact1988.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/cpialtext
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V Ženeve sa uskutočnilo 18. zasadnutie 
Stálej komisie WIPO pre autorské právo 
a práva súvisiace s autorským právom 
(SCCR)┻ (lavnými témami boli výnimky a obmedzenia autorského práva┸ ochrana vysielajúcich organizácií a problematika ochrany audiovizuálnych výkonných umel┽cov┻ Najmä oblasť výnimiek a obmedzení je nanajvýš citlivou témou┸ ktorej vnímanie sa diametrálne odlišuje z hľadiska jednot┽livých štátov sveta┻ Téma navyše osobitne rezonovala hlavne so zreteľom na aktuálnu snahu Svetovej únie nevidiacich ゅWBUょ pri┽jať novú medzinárodnú zmluvu o lepšom prístupe pre slepé osoby┸ zrakovo postih┽nuté osoby a iné osoby s poruchami čítania┻ Prvý návrh zmluvy u: predlo:ili spoločne Brazília┸ Ekvádor a Paraguaj a je zrejme predzvesťou zdĺhavej debaty na túto tému v budúcnosti┻ Pokiaľ ide o štáty EÚ┸ tie pri┽rodzene zdieľajú názor┸ :e výnimky a obme┽dzenia sú nevyhnutné na vytváranie prime┽ranej rovnováhy medzi autorskoprávnou ochranou┸ resp┻ ochranou súvisiacich práv na jednej strane a oprávneným verejným záujmom na strane druhej┻ Všetky členské štáty EÚ preto poskytujú vo svojich vnú┽torných zákonodarstvách výnimku pre zra┽kovo postihnutých a pre osoby s inými pos┽tihnutiami a umo:ňujú vzdelávacím inšti┽túciám┸ kni:niciam┸ múzeám a archívom vykonávať rozmno:ovanie a verejný pre┽nos chránených materiálov na účely výučby a výskumu┻ S ohľadom na právnu úpravu rozvojových a málo rozvinutých krajín ako realistické a lepšie načasované riešenie vi┽dia skôr soft law prístup ako prijímanie no┽vej medzinárodnej zmluvy┻

┽oどo┽

Na komunitárnej úrovni ostáva naďalej neuzatvorenou témou návrh smernice 
o predĺžení doby ochrany práv výkon-
ných umelcov a výrobcov zvukových 
záznamov┸ ktorému sme venovali zvýšenú pozornosť v predchádzajúcom čísle Dušev┽ného vlastníctva┻Návrh smernice bol schválený v Európ┽skom parlamente v prvom čítaní počtom hlasom ぬばば ┺ なばぱ ゅぬば sa zdr:alo hlasova┽niaょ┻ Prijatiu návrhu však bráni pretrvá┽vajúca existencia blokačnej menšiny člen┽ských štátov┸ a preto sa o návrhu bude ďalej rokovať na úrovni Európskej rady┻ Výhrady sa týkajú predovšetkým absencie vypraco┽vania dopadových štúdií ゅhlavne vo vzťa┽hu k spotrebiteľomょ┸ vyňatia výkonných umelcov z oblasti audiovízie z aplikácie smernice┸ problematických sprievodných opatrení┸ ako aj sporného dosiahnutia úče┽lu smernice v praxi┻

┽oどo┽
Dňa なぬ┻ mája にどどひ bol vo Francúzsku prijatý nový právny predpis označovaný ako zákon ‶HADOPI╉┸ čo je akronym ozna┽čujúci novovytvorený úrad pre šírenie diel a ochranu práv na internete┻ V zmysle zá┽kona (ADOP) je vymo:iteľnosť autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom týmto úradom zalo:ená na protipirátskej zásade ‶trikrát a dosť╉┻ Spočíva na troch zásahoch odvíjajúcich sa od :iadosti alebo udania od nositeľa práva┺

な┻ Majiteľovi internetového pripojenia je za┽slaný email┻に┻ Majiteľovi internetového pripojenia je za┽slaný certiピikovaný list┻ぬ┻ Do jedného roka od prijatia certiピikova┽ného listu je poskytovateľ internetové┽ho pripojenia po:iadaný┸ aby pozastavil poskytovanie internetových slu:ieb na internetové pripojenie na dva mesiace a: na jeden rok┻ Majiteľ internetového pripojenia je zaradený na čiernu listi┽nu a tretí poskytovatelia internetového pripojenia mu nesmú poskytnúť takéto pripojenie┻ Porušovateľ je však naďalej povinný platiť za internetové pripojenie┻Podľa odbornej verejnosti sa najzáva:┽nejšie nedostatky zákona týkajú najmä mo:ného rozporu so základnými princípmi francúzskeho a európskeho práva┸ menovi┽te mo:ného porušenia práva na spravodlivý proces┸ porušenia princípu proporcionality a rovnosti pred zákonom┻な Problémom tie: mô:e byť┸ :e potrestaným nebude priamo subjekt porušujúci autorské právo┸ ale len majiteľ internetového pripojenia┻ Navyše┸ skutočné pirátstvo je vecou technicky veľ┽mi zdatných jedincov┸ ktorí sa vedia vyhnúť ich vystopovaniu prostredníctvom anony┽mizácie alebo streamingových slu:ieb┻ Zá┽sahom do práva na súkromie mô:e byť i nú┽tené poskytovanie osobných údajov úradu (ADOP)┸ ktorý mô:e navyše vykonávať aj ich preverovanie┻に V kontexte tzv┻ teleko┽munikačného balíčkaぬ bude preto tie: po┽trebné jednoznačne zodpovedať┸ či mo:no tento úrad pova:ovať za ‶súdny orgán╉┻V ka:dom prípade bude zaujímavé sledo┽vať ďalší vývoj vo Francúzsku┸ ako aj reak┽cie ďalších štátov a európskych inštitúcií na túto zásadnú zmenu v boji proti pirátstvu na internete┻
(za)

 な Bližšie napr┻ http┺【【www┻laquadrature┻net【en ゅstav┺ な┻ は┻ にどどひょに Idem.ぬ COM ゅにどどばょ はひば┸ COD【にどどば【どにねば┻

Aktuálne 
z autorského práva  

http://www.laquadrature.net/en
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V predchádzajúcej časti sme sa venova┽li bionike v súvislosti s lietaním┻ Teraz sa strmhlav vrhneme pod vodnú hladinu┻ Podobne┸ ako to pri love rýb robia niekto┽ré druhy vtákov┸ napríklad pelikány┸ suly┸ anhingy┸ prípadne rybáriky┻Tieto vtáky sa po vyhľadaní koristi strm┽hlav vrhajú do vody┸ niekedy a: z výšky ぬど metrov┻ 

Pri dopade na vodnú hladinu pritom do┽sahujú značnú rýchlosť┻ Niektoré pramene uvádzajú┸ :e bola nameraná rýchlosť a: ひの km【h┻ Je známe┸ :e ‶tvrdosť╉ dopadu na vodnú hladinu sa stupňuje so zvyšovaním rýchlosti┻ Pri rýchlosti skoro などど km【h by náraz na vodnú hladinu nedopadol dobre ani pre :ivočíchy s pevnejšou stavbou tela┸ ako majú vtáky┻に Napriek tomu sa vtákom 

pri takomto dopade nič nestane┻ Pozorným sledovaním spomalených ピilmových zá┽berov z takejto ‶rybačky╉ zistíme┸ :e vták tesne nad hladinou zmení tvar svojho tela 
z aerodynamického na hydrodynamický┻ Vystrie krk a krídla natiahne pozdĺ: tela tak┸ :e tvarom pripomína šíp┻ To však nie je všetko┻ Skúmaním anatómie týchto vtákov bolo zistené┸ :e pod ko:ou na krku a hru┽di majú vzdušné vaky┸ ktoré pri dopade na hladinu plnia podobnú funkciu ako airbagy v automobiloch┻ぬ Náraz vtáka na vodu pri takejto rýchlosti však doká:e rybky pláva┽júce pod hladinou omráčiť┸ prípadne aspoň dezorientovať tak┸ :e si s nimi lovec ľahko poradí┻Pri rybolove a loveckých technikách ešte na chvíľu zostaneme┻ Človek nebol prvý┸ ktorý sa :ivil aj rybolovom┸ ale vďaka svoj┽mu umu tvorivo vylepšoval spôsob lovu┸ ako aj rybárske náčinie┻ No ani ďalším tvo┽rom┸ ktoré sa :ivia rybami┸ nemo:no uprieť tvorivý prístup k tejto činnosti┻Azda najjednoduchším sa zdá spôsob pri┽kradnúť sa k rybe a zmocniť sa jej priamo vo vode┻ Od nepamäti tak loví mno:stvo vodných :ivočíchov pomocou zobákov┸ če┽ľustí alebo pazúrov┻ Človek nie je výnimkou a chytanie rýb holými rukami praktizovali nielen pravekí lovci┸ ale je známe aj v súčas┽nosti┻ Úspešnosť takého lovu je však veľmi malá a väčšinou končí tým┸ :e sa lovec po┽riadne namočí a premrzne┻ Väčšina z nás u: nemá mo:nosť vyskúšať si obtia:nosť také┽hoto lovu┻ Ako príklad však určite postačia skúsenosti s ‶výlovom╉ ťarbavého vianoč┽ného kapra z vane┻ 

 な http┺【【www┻justabovesunset┻com【photography【html【pelicansｅｅピishing┻htmlに http┺【【acidlog┻fczbkk┻com【blog【ななはのぬにばなにね【hollywoodske┽nezmysly┽pad┽do┽vodyぬ http┺【【wapedia┻mobi【sk【Pelecaniformes

Pohnime rozumom! – 12. časť
Zo vzduchu do vody

MVDr. Peter HOLAKOVSKÝVeľký Šariš 
Ing. Štefan HOLAKOVSKÝ patentová a známková kancelária GENiUM┸ Bratislava

„Teraz, keď sme sa naučili lietať 
v povetrí ako vtáci a potápať sa ako 
ryby, zostáva už iba jediné: naučiť 
sa žiť na Zemi ako ľudia.“ ゅG┻ B┻ Shawょ

Foto┺ Alan M┻ Pavlikな

http://www.justabovesunset.com/photography/html/pelicans__fishing.html
http://acidlog.fczbkk.com/blog/1165327124/hollywoodske-nezmysly-pad-do-vody
http://wapedia.mobi/sk/Pelecaniformes
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S cieľom zlepšiť úspešnosť lovu bez ná┽strojov┸ iba pou:itím vlastného tela┸ sa po┽čas fylogenetického vývoja zmenili telá nie┽ktorých :ivočíchov na účinné ‶zbrane╉┻ Nie┽ktoré schopnosti :ivočíchov sa ľuďom┸ aj napriek rozvoju vedy a techniky┸ doposiaľ nepodarilo ani len úspešne napodobniť┻ Jedným z dôle:itých faktorov úspechu je rýchlosť pohybu vo vode┻ Svetový re-
kordér v plávaní na 100 metrov voľ┽ným spôsobom túto vzdialenosť prekoná rýchlosťou zhruba 7,6 km/h┻ V porovnaní s rekordérmi vodnej ríše je však beznádej┽ne pomalý┻ Mečiarovitá ryba plachetník atlantický doká:e preplávať vzdialenosť ひな metrov za tri sekundy┸ teda rýchlosťou 109 km/h┻ To znamená┸ :e je rýchla ako najrýchlejší 
suchozemský cicavec – gepard┻ Vo vode však musí prekonávať oveľa väčší odpor ako gepard na súši┻ Aj najmodernejšie po-
norky, napriek vysokému výkonu moto-
rov, by preteky s plachetníkom prehrali. Ako plachetníky doká:u vyvinúť takúto rýchlosť┸ doposiaľ nikto nevysvetlil┻ Človek síce vymyslel rýchle člny┸ ktoré doká:u na hladine plávať aj rýchlejšie┸ no tie sú konštruované tak┸ aby sa kĺzali po hladine s čo mo:no najmenším ponorom┸ čím sa minimalizuje odpor vody┻ Plachetníky sú zaujímavé aj tým┸ :e lovia ryby v skupinách ゅsvorkáchょ┸ podobne ako vlci┻ Pri nadháňaní rýb si pomáhajú veľkou chrbtovou plutvou v tvare plachty┻ Keď ju roztiahnu┸ zdajú sa väčšími a nebezpečnej┽šími┸ čím zastrašujú lovené ryby┸ a tým ich udr:ujú v zovretom húfe┻ 

K rýchlym plavcom patria aj niektoré :ra┽loky a morské cicavce z čeľade delピínovité ゅkosatky a delピínyょ┻ 
Žralok je slovenské označenie viacerých rodov podtriedy :ralokovitých z triedy drs┽noko:cov┻ Väčšina z nás si však pod týmto pojmom predstaví jeho najdravejších zá┽stupcov┸ ktorí majú na svedomí aj ľudské :ivoty┻ Nie všetky :raloky sú však útočné a nebezpečné┻ Z viac ako ぬのど známych dru┽hov :ralokov iba v prípade ぬの druhov boli zaznamenané útoky na človeka┻ Skutočne nebezpečných je však iba なに druhov┸ preto┽:e tieto zaútočili na ľudí viackrát┻Plavecké schopnosti dravých :ralokov boli a sú predmetom skúmania mnohých vedcov┻ Ako hovorí samotný názov drsno┽ko:ce┸ koža žralokov je drsná┻ Na dotyk pripomína skôr brúsny papier ako ko:u :ivého zvieraťa┻ Takýto typ zvieracej ko:e je výnimočný a výnimočné sú aj jej vlas-

tnosti┻ Drsnosť :raločej ko:e spôsobuje mno:stvo drobných ostrých plakoidných 

šupiniek svojím zlo:ením a štruktúrou po┽dobných miniatúrnym zubom┻ Na prvý pohľad sa mô:e zdať drsná ko:a pri plávaní nevýhodnou a očakávalo by sa od nej zvýšenie trenia povrchu tela proti vode┻ Opak je však pravdou┻ Účelový dizajn šu-
piniek na koži žraloka zabraňuje turbu-
lencii vody, čo zlepšuje hydrodynamické 
vlastnosti jeho tela. Na tomto princípe už 
boli vyvinuté aj plávacie úbory, pomocou 
ktorých plavci dokážu plávať rýchlejšie 
a s menším výdajom energie. No štruk┽túra ko:e :ralokov má ešte jednu výhodu┻ Chráni ich pred ektoparazitmi┸ ktoré sa nedoká:u na takomto pichľavom podklade prichytiť┻ Ko:a však nie je jediným orgánom :ra┽lokov┸ ktorý ich robí v :ivočíšnej ríši výni┽močnými┻ O ich vlastnostiach a schopnos┽tiach by sa dal napísať samostatný článok┻ Stručne spomenieme iba niektoré┻ Napriek tomu┸ :e nemajú kosti┸ ale chrupavky┸ prek┽vapujú svojou silou┻ Čeľuste :ralokov sú vy┽bavené zubami┸ ktoré sa neustále obnovu┽jú počas celého ich :ivota┻ Sú usporiadané v radoch za sebou a pou:ité┸ opotrebované 
alebo vylámané zuby postupne nahrá-
dzajú zuby z ďalších radov┻ Druhy┸ ktoré 

 ね http┺【【ぱな┻ど┻にねは┻にぱ【priroda┽a┽zvirata【plachetnik┽ve┽viru┽lovu┽にばにど【
Foto┺ Paul Nicklenね

Prevzaté z┺ www┻zone┻sk【animals【zraloky┻html a www┻iabc┻cz【scripts【detail┻php╂idサのぬの

http://81.0.246.28/priroda-a-zvirata/plachetnik-ve-viru-lovu-2720/
http://www.zone.sk/animals/zraloky.html a www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=535
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aktívne útočia na korisť tým┸ :e sa do nej zahryznú┸ majú hornú čeľusť pohyblivo za┽vesenú na väzoch┻ Žralok ju doká:e čiastoč┽ne vysunúť z papule a zahryznutie sa tým stáva podstatne účinnejším┻Vybavenie :ralokov zmyslovými orgán┽mi a ich citlivosť sú obdivuhodné┻ Doká:u zachytávať a lokalizovať aj zvuky pre člo┽veka nepočuteľné ゅa to aj zo vzdialenosti niekoľkých kilometrovょ┻ Niektoré pramene uvádzajú┸ :e žraloky dokážu zacítiť jednu 
kvapku krvi v 4,6 miliónoch litrov vody┻ Slú:ia im na to dokonalé čuchové orgány┸ ale aj chuťové bunky ulo:ené v ko:i┸ tak┽zvané chuťové bradavky┻ Žralok vás tak do┽ká:e ochutnať ešte predtým┸ ne: si do vás zahryzne┻ Medzi zmyslové orgány :ralokov patrí aj bočná čiara┻ Je to orgán vybavený receptormi veľmi citlivými na tlak a vibrá┽cie┻ Pomocou neho :raloky doká:u vnímať pohyb vo vode┸ ktorý spôsobuje jej vibráciu┸ a tak lokalizovať zdroj tohto vlnenia┻ Citli-
vosť bočnej čiary je taká veľká, že doká-
že zachytiť aj tlkot srdca ukrytej koristi. Pre lepšie videnie v zlých svetelných pod┽mienkach sú oči :ralokov vybavené lesklou vrstvou ゅtapetum lucidumょ┸ ktorá sa na┽chádza za sietnicou┻ Svetlo prechádzajúce cez sietnicu sa na tejto lesklej vrstve odrazí a tak prechádza dvakrát cez receptory┸ kto┽ré sa v nej nachádzajú┻ 

Výnimočným orgánom :ralokov sú aj Lo┽renziniho ampuly┻ Sú to detektory citlivé 
na tlak, teplo, vibrácie, zmenu slanosti 
vody, ale aj na nepatrné zmeny elektric-
kého, ba dokonca i magnetického poľa. 
Pomocou tohto orgánu žralok môže od-
haliť korisť aj v úplnej tme alebo zahra-
banú v piesku. Ak by sa ľuďom podarilo 
takýmito citlivými senzormi vybaviť 
lode a ponorky, ich pohyb vo vode by sa 
stal oveľa bezpečnejším┻ Predmetom skúmania vedcov je aj imu┽nologický systém :ralo┽kov┻ Je známe┸ :e vďaka nemu sa im rýchlo a bez infekcie hoja aj veľmi znečistené rany a v prí-
pade žralokov sa ne-
vyskytuje rakovinové 
bujnenie┻ Kvôli plaveckým schop┽nostiam ľudia u: dáv┽no obdivovali aj delfíny 
a kosatky┻ Anglický zo┽ológ James Gray tvrdil┸ :e pri tvare a veľkosti tela týchto zvierat by ich sily nemali stačiť na to┸ aby plávali takou rýchlosťou┻ (ovorilo sa tomu Grayov 
paradox┻ Skúmaním delピínov sa zistilo┸ :e 

aj ich ko:a┸ podobne ako ko:a :ralokov┸ do┽ká:e zní:iť turbulenciu vody┻ 
Delfíny dokážu meniť pružnosť a na-

pätie kože tak, aby sa odpor spôsobova-
ný turbulenciou minimalizoval. Pružné 
povlaky podobné koži delfínov boli už 
úspešne odskúšané pri konštruovaní 
lodí a ponoriek. Podobne ako :raloky┸ aj delピíny sú vyba┽vené citlivými a výnimočnými zmyslovými orgánmi┻ Je všeobecne známe┸ :e delfíny už 
dávno pred človekom používali echolo-
káciu na spôsob sonaru┻ Predpokladá sa┸ :e delピíny pomocou echolokácie ‶vidia╉ nie┽len obraz :ivočíchov┸ ktoré lokalizujú┸ ale aj obraz ich vnútorných orgánov┸ od ktorých sa ‶sonarom╉ vyslané vlnenie odrazí┻ 

Niektoré druhy vtákov sa však nemusia ani poriadne namočiť┸ aby si rybu ulovili┻ Stačí im ostrý špicatý zobák┸ ktorým ako 
kopijou prepichnú rybu┸ ak sa priblí:i na dosah ich dlhého svi:ného krku┻ V na┽šich končinách tak väčšinou robia vtáky z radu brodivce a hlavne z čeľade volavko┽vité┻ Človek si v minulosti nemohol nevšim┽núť výhody takéhoto spôsobu lovu┸ o čom svedčia nálezy kópií a harpún v sídliskách pravekých lovcov┻ Tento spôsob lovu je lepší ako lov holými rukami┸ no ryba musí byť na dosah a lovec ju musí vidieť┻ Dá sa to zabezpečiť dvoma spôsobmi┺ prikradnúť sa nepozorovane ku koristi alebo ju prilá┽kať na nejakú návnadu┻ Takúto taktiku lovu v prírode u: dávno vyriešilo mno:stvo :ivo┽číchov┻ Veľmi peknou uká:kou je video┸ kto┽ré si mô:ete pozrieť na stránkeの┸ kde vták 
na kúsok chleba láka k brehu rybky, aby 
ich mohol chytiť┻  

 の http┺【【www┻youtube┻com【watch╂vサUNTwばG(ぬにのUは http┺【【www┻webexhibits┻org【causesofcolor【ねADA┻html

Prevzaté z┺ http┺【【i┻pravda┻sk【どぱ【どのに【skcl【Pにぬにぬどぬぬにｅzralok┻jpg

Foto┺ Bruce Robinson【Corbisは

http://i.pravda.sk/08/052/skcl/P23230332_zralok.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=UNTw7GH325U
http://www.webexhibits.org/causesofcolor/4ADA.html
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Návnadu pri rybačke však nepou:ívajú iba vtáky┻ Ryba┸ ktorá je pre svoj strašidelný výzor nazývaná morský čertは┸ má na hlave výrastok podobný udici┻ Táto ‶udica╉ je za┽končená buď vlniacimi sa strapcami┸ alebo pokiaľ ide o druh vyskytujúci sa vo veľkých a tmavých morských hĺbkach svetielkujú┽cou guľôčkou┻ば Morský čert vie touto ‶udi┽cou╉ pohybovať tak┸ :e dôverčivé a zveda-
vé rybky priláka až pred svoju hladnú 
papuľu┻Podobný spôsob lovenia na návnadu po┽u:íva napríklad aj korytnačka kajmanka 
supia┻ Tá však nepotrebuje ani udicu┻ Na konci jazyka má toti: pohyblivý výras┽tok┸ ktorý sa svojím tvarom a farbou na nerozoznanie podobá na červíka┻ Pri love korytnačke stačí nehybne le:ať na dne a dokorán otvoriť svoje veľké čeľuste┻ Po┽tom začne výrastkom na jazyku napodobo┽vať pohyb skrúcajúceho sa červíka┻ Ryba┸ ktorá chce takéhoto červíka zo:rať┸ sa sama stane spestrením jedálneho lístka kajman┽ky┻

Ani chytanie rýb pomocou siete nie 
je „ľudským“ vynálezom. Na podobnom princípe loví aj veľryba vráskavec dlhoplut┽vý nazývaný aj keporkak┻ぱ Skupinka tých┽to veľrýb doká:e vypúšťaním vzduchu pod húfom rybiek vytvoriť okolo nich valcovitú alebo špirálovitú ‶stenu╉ z bubliniek po┽dobnú rybárskej sieti┻ Tak si rybky uväznia 
v malom priestore, aby ich mohli ľahšie 
nabrať do papule┻ Čeľuste týchto veľrýb však nie sú vybavené zubami┻ Sú lemované hustými a pru:nými lamelami nazývanými kostice┻ Cez ne jazykom ako cez cedidlo vy-
tlačia vodu a prehltnú iba ulovenú korisť┻ V minulosti sa kostice pre ich pru:nosť po┽u:ívali ako výstuha podprseniek┸ korzetov a dá:dnikov┻Vodné :ivočíchy sa vyrovnali aj so sku┽točnosťou┸ :e voda doká:e oveľa účinnejšie odvádzať z tela teplo┸ ako je to na vzduchu┻ Príroda to vyriešila tak┸ :e telesná teplota 
niektorých živočíchov je rovnaká alebo 
veľmi podobná tej, ktorá ich obklopuje┻ )de o studenokrvné :ivočíchy┻ Tieto doká:u prispôsobiť svoj metabolizmus daným tep┽lotným podmienkam┻ Teplokrvné :ivočíchy k svojmu :ivotu však potrebujú udr:iavať telesnú teplotu čo najstabilnejšiu a pri jej výraznejšej zmene je ich :ivot ohrozený┻ 

Proti podchladeniu sa bránia viacerými spôsobmi┸ väčšinou na princípe izolácie┸ vodné :ivočíchy najčastejšie pomocou hru┽bej vrstvy tuku┻ 
Tie živočíchy, ktoré sú v podstate su-

chozemcami a do vody chodia iba loviť, 
si okrem vrstvy tuku berú do vody aj 
vzduchovú izoláciu. Je to hustý ko:uch alebo perie plné vzduchových bubliniek┸ ktoré ich chránia pred podchladením┻ Ro┽bia tak ľadové medvede┸ morské vydry┸ ale aj tulene a tučniaky┻ 

Na podobnom princípe sa človek 
vo vode chráni neoprénovým oblekom, 
v ktorom sú vzduchové bublinky uzatvo-
rené v pružnom materiáli.

 Princíp vzduchových bubliniek vyná-
lezcovia a konštruktéri využili pri ná-
vrhoch spacích vakov a zimných búnd 
s izoláciou z dutých vlákien.Okrem izolácie niektoré :ivočíchy pou┽:ívajú proti podchladeniu aj princíp reku-
perácie┻ )de väčšinou o vodné vtáky┸ ktoré doká:u bez ohrozenia svojho zdravia dlho┽dobo plávať a chodiť v studenej vode┸ prí┽padne postávať na ľade a snehu┻ )ch cievny systém v nohách je usporiadaný tak┸ :e pri tom dochádza k minimálnej strate tepla┻ Krv prúdiaca do chodidla odovzdáva toti: teplo krvi vracajúcej sa späť┻ Telesná tep┽lota vtákov je okolo ねど ‒ ねに ソC┸ ale teplota chodidla vtáka stojaceho na ľade je blízka ど ソC┻  Zaujímavé ‶technické╉ riešenia pou:ila príroda aj pri zabezpečovaní pohybu vod┽ných :ivočíchov┻ Je známe┸ :e chobotnice┸ kalmáre a sépie okrem be:ného pohybu po┽mocou ramien a vlnenia plutvového lemu pou:ívajú aj reaktívny – prúdový pohon┻ Prudkým vystrekovaním prúdu vody do┽ká:u uniknúť značnou rýchlosťou┻ Okrem toho väčšina z nich doká:e vypustiť oblak tmavého farbiva┸ ktoré na spôsob dymo-
vej clony znemo:ní sledovať trasu ich úni┽ku┻ Chobotnice a sépie sú aj majstrami 
v maskovaní. Doká:u meniť zafarbenie svojho tela tak┸ :e dokonale splynú s po┽zadím┻ Pou:itie tohto princípu by sa určite uplatnilo v armáde┻

Literatúra a internetové zdrojeBRE(M┸ A┻ E┻┺ Život zvierat. Bratislava ┺ Obzor┸ なひばな┻
Fakty a rekordy ゅFacts and Records/にどどぬ Usborne Publishing Ltd にどどぬょ┻ Říčany ┺ JUN)OR┸ にどどば┻ http┺【【www┻justabovesunset┻com【photo┽graphy【html【pelicansｅｅピishing┻htmlhttp┺【【acidlog┻fczbkk┻com【blog【ななはのぬ┽にばなにね【hollywoodske┽nezmysly┽pad┽do┽vodyhttp┺【【wapedia┻mobi【sk【Pelecaniformeshttp┺【【ぱな┻ど┻にねは┻にぱ【priroda┽a┽zvirata【pla┽chetnik┽ve┽viru┽lovu┽にばにど【www┻zone┻sk【animals【zraloky┻html www┻iabc┻cz【scripts【detail┻php╂idサのぬのhttp┺【【i┻pravda┻sk【どぱ【どのに【skcl【Pにぬ┽にぬどぬぬにｅzralok┻jpghttp┺【【www┻youtube┻com【watch╂vサUNT┽wばG(ぬにのUhttp┺【【www┻webexhibits┻org【causes┽ofcolor【ねADA┻htmlwww┻zvieratkovo┻estranky┻cz【clanky【zau┽jimavosti【vselico┽o┽zvieratachhttp┺【【wapedia┻mobi【sk【VrガCぬガAなska┽vecｅdlhoplutvガCぬガBD
T()NK )T┿ ‒ PART X))FROM A)R )NTO WATER(OLAKOVSK8┸ P┻┸ (OLAKOVSK8┸ Š┻┺Bionics ゅContinuationょ┻ )nspirative exam┽ples of using information on aquatic ani┽mals┻ Pelican┸ Billピish┸ Shark┸ Dolphin┸ Orca┸ White Anglerピish┸ (umpback Whale┸ Alliga┽tor Snapping Turtle┻
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Vedúci pracovníci spoločnosti si uvedo┽mujú┸ :e spravovanie patentov je kľúčom k ich úspechu┸ preto ka:doročne vyhod┽nocujú svoje práva duševného vlastníctva v spolupráci s celým tímom interných od┽borníkov na duševné vlastníctvo┸ externých patentových zástupcov a zodpovedných pracovníkov jednotlivých oddelení spoloč┽nosti┻ Problematiku mana:ovania duševné┽

ho vlastníctva a metodiku ochrany nových produktov má spoločnosť sformulovanú v dokumente o patentovej politike┸ kto┽rý schválil generálny riaditeľ spoločnosti (åkan Björklund┻Skúsenosti Nycomedu ukazujú┸ :e dô┽kladne prepracovaná a realizovaná stra┽tégia duševného vlastníctva mô:e udr:ať 

konkurencieschopnosť relatívne malej spo┽ločnosti na trhu┸ ktorý ovládajú oveľa väč┽ší hráči┻ ‶Naša patentová stratégia je dnes úzko spätá s obchodnou stratégiou spoloč┽nosti┸╉ vysvetľuje Aase (elles┸ vedúca sku┽piny┸ ktorá má na starosti práva duševného vlastníctva Nycomedu┻ ‶S našimi patentmi zaobchádzame ako s peniazmi┻╉

Úspešné príbehy

Konkurujú gigantom 

Prípadová štúdia malých a stredných podnikov v spolupráci s Dánskym patentovým a známkovým úradom
Nycomed je dánska farmaceutická spoločnosť s viac ako 130-ročnou históriou. Ale jej stratégia du-

ševného vlastníctva nie je ani zďaleka zastaraná. Keďže Nycomed konkuruje veľkým farmaceutickým 
gigantom, nemôže si dovoliť žiadne zakopnutia v ochrane svojho duševného vlastníctva.

http://www.zvieratkovo.estranky.cz/clanky/zaujimavosti/vselico-o-zvieratach
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Orientácia na trhové nikyNórsky lekárnik Morten Nyegaard zalo:il v roku なぱばね Nyegaard a spol┻ s cieľom zlep┽šiť vzdelávanie zdravotníckych pracovní┽kov a šíriť osvetu v otázkach zdravia medzi verejnosťou┻ Počas svojho pôsobenia uvie┽dol asi ひどど produktov vyvinutých v Nórsku do ostatných škandinávskych krajín a zalo┽:il farmaceutický výskumný ústav┸ ktorého poslaním bolo vyvíjať nové liečivá┻ V súčasnosti táto súkromná spoločnosť ゅnásledne ju premenovali na Nycomed a presídlili do dánskeho Roskilduょ za┽mestnáva ぬ ぬどど pracovníkov a pôsobí na dvadsiatich európskych trhoch┸ v Rusku a krajinách Spoločenstva nezávislých štá┽tov┻ Medzi jej kľúčové produkty patria lieky na boj s osteoporózou a ochoreniami gas┽trointestinálneho traktu┸ ďalej lieky stimu┽

lujúce hojenie rán a Angiox┸ antikoagulan┽cium so špeciピickým účinkom na trombín┻Na rozdiel od konkurenčných spoločnos┽tí Nycomed sa zameriava viac na marketin┽govú oblasť ako na výskum a vývoj nových liekov od úplného začiatku a: po ピinálny produkt┻ Je to zmena v ich stratégii oproti minulosti┻ V súčasnosti hlavná činnosť spo┽ločnosti spočíva v marketingu a v rozširova┽ní trhu pre ich vlastné produkty┸ ako aj pre tie┸ ktoré licencovali od iných spoločností┻ S obľubou obchodujú s tými produktmi┸ ktoré nachádzajú uplatnenie na trhoch via┽cerých krajín a ktorých odbytový potenciál predstavuje hodnotu nad のど mil┻ ｑ┻ Od roku にどどど spoločnosť uzavrela viac ako desať významných licenčných obchodov┻Trendom v Nycomede dnes nie je konku┽rovať priamo produktom a trhom takých 

spoločností┸ akými sú GlaxoSmithKline ale┽bo geograピicky blízka AstraZeneca vo Švéd┽sku┸ ich taktikou je udr:iavať si konkuren┽cieschopnosť len na konkrétnych trhoch a s konkrétnymi liečivami┻ Svoje produkty si vyberajú s maximálnou rozvahou┸ čoho dôkazom sú mnohé marketingové úspechy┻ Napríklad CalciChew ゅkombinácia vápnika a vitamínu Dぬょ je najpredávanejším pro┽duktom spoločnosti a zároveň najrozší┽renejším prípravkom s obsahom vápnika┸ ktorý zaberá a: ねど┽percentný podiel na európskych trhoch┻ Podobne licencovaný Pantoloc【Zurcale┸ s ktorým Nycomed ob┽choduje v spolupráci s inou spoločnosťou┸ je najpredávanejším liečivom vo svojej trie┽de v rámci Rakúska a druhým najpredáva┽nejším v (olandsku a Belgicku┻ Úspech za┽znamenávajú aj s produktom TachoSil┻ )de o vstrebateľnú chirurgickú hubku ゅnosič kolagénuょ na zastavenie krvácania obalenú ľudskými koagulačnými činiteľmi┸ ピibrino┽génom a trombínom┻ Tento prípravok bol vyvinutý na rýchle a spoľahlivé zastave┽nie krvácania pri chirurgických zákrokoch a uviedli ho na trh po celej Európe a Japon┽sku┻ Angiox ゅbivalirudínょ┸ ktorý Nycomed získal v licencii od istej americkej biotech┽nologickej spoločnosti┸ je antikoagulancium so špeciピickým účinkom na trombín┸ určené pre pacientov podstupujúcich perkutánnu koronárnu intervenciu ゅPC)ょ┻ Bol úšpešne uvedený v Európe┻ Angiox zjednodušuje liečbu a zlepšuje výsledný stav pacienta┻

ÚDAJE O PRODUKTEKľúčové produkty Nycomedu sa zameriavajú na nasledovné te┽rapeutické oblasti┺ osteoporóza ゅnapr┻ CalciChew┸ kombinácia vápnika a vitamínu Dぬょ┸ kar┽diológia ゅnapr┻ Angiox┸ antiko┽agulancium so špeciピickým účin┽kom na trombínょ┸ liečba bolesti ゅnapr┻ Xefo┸ nový nesteroidný protizápalový liekょ┸ ochore┽nia gastrointestinálneho traktu ゅnapr┻ Pantoloc┸ Zurcalょ┸ ošet┽rovanie tkanív ゅnapr┻ TachoSil┸ chirurgická hubka na zastavenie krvácaniaょ┻

„S našimi patentmi 

zaobchádzame 

ako s peniazmi!“

Aase Helles, vedúca skupiny┸ ktorá má na starosti práva duševného vlastníctva Nycomedu



38 duševné vlastníctvo | 2 | 2009 www.upv.sk

ÚSPEŠNÉ PRÍBEHY: KONKURUJÚ GIGANTOM

Väčšina licenčných partnerov Nycomedu pochádza z USA┻ Pre americké farmaceutic┽ké spoločnosti┸ ako vysvetľuje A┻ (elles┸ sú európske trhy často príliš komplikované┻ Nejde len o bariéry v komunikácii s klini┽kami a prekonávanie ťa:kostí s mno:stvom predpisov┸ ale sú to aj problémy súvisiace s podávaním patentových prihlášok a ná┽sledným uplatňovaním patentovej och┽rany┸ ktoré im výrazne sťa:ujú prienik na európske trhy┻ ‶Pomoc zahraničným spo┽ločnostiam usilujúcim sa priniesť svoje nové produkty do Európy sa pre nás ukazu┽je ako výborná trhová nika┸╉ poznamenáva┻ Čistý príjem Nycomedu v roku にどどの pred┽stavoval ばねば┸の mil┻ ｑ┻
Patentová politika ako vízia 
spoločnostiÚspešné obchodovanie znamená pre spo┽ločnosť zároveň aj zabezpečovanie ochrany práv duševného vlastníctva┸ ktoré sa na ich produkty via:u┻ V roku にどどぬ spoločnosť dospela k záveru┸ :e ねは ガ z jej obratu po┽chádzalo z produktov chránených patent┽mi┻ Dnes odhadujú┸ :e tieto produkty tvoria のの ガ a: はど ガ z obratu┻ V budúcnosti bude tento percentuálny podiel s určitosťou na┽rastať┸ keď:e všetky novozavedené liečivá si spoločnosť necháva patentovať┻Spravovanie duševného vlastníctva je pre Nycomed náročná i ピinančne nákladná úloha┻ V júni にどどの ich patentové portfólio 

pozostávalo z のなど patentov zaradených do ぬひ patentových rodín┻ Jednotlivé produk┽ty sú chránené viac ako jedným paten┽tom ‒ prípravok CalciChew pokrýva deväť patentových rodín┸ ochranu TachoSilu za┽bezpečujú v ôsmich patentových rodinách┻ Nycomed udr:iava aj pribli:ne ぱどど zapísa┽ných ochranných známok┸ ktoré im posky┽tujú určitú ochranu pred konkurenčnými výrobcami generík po uplynutí doby plat┽nosti patentu┻Patentová ochrana stojí nemálo ピinan┽čných prostriedkov┻ Ka:doročne spoločnosť vyčleňuje zo svojho rozpočtu に┸ぬ mil┻ ｑ na podávanie patentových prihlášok┸ udr:ia┽vanie u: existujúcich patentov a uplatňova┽nie svojich patentových práv┻ Mimoriadne drahé je vymáhanie patentových práv súd┽nou cestou┻ Jedno súdne konanie v jednej krajine stojí zhruba のどど どどど ｑ┻ Pritom na súdnom procese bývajú často zaintereso┽vané viaceré krajiny a prechádza viacerými odvolaniami┻ Napriek tomu Nycomed pova┽:uje takto utratené peniaze za zmysluplnú vec┻ Treba však podotknúť┸ :e spoločnosť ešte neprehrala jediný súdny spor┻ To┸ čím sa odlišujú veľké spoločnosti od slabších┸ je ich vízia a spôsob┸ akým je vy┽jadrená┻ Čo sa týka patentov┸ Nycomed má jasnú stratégiu┻ Jeho patentová politika je v písomnej forme a schválil ju generálny riaditeľ spoločnosti┻ Tento interný doku┽ment slú:i ako verbálne vyjadrenie posla┽nia spoločnosti a je určitým návodom pri rozhodovaní v otázkach patentovej straté┽

gie┻ Napríklad sa v ňom uvádza┺ ‶Rešpektu┽jeme platné práva a vyhýbame sa zámerné┽mu porušovaniu týchto práv┻╉ Týmto dávajú na vedomie svojim zamestnancom┸ :e spo┽ločnosť by sa nemala správať príliš oportu┽nisticky┸ pokiaľ ide o napadnutie patentov patriacich iným spoločnostiam┻ No kľúčo┽vým je tu slovo ‶platné╉┻ Spoločnosť mô:e┸ samozrejme┸ napadnúť patenty┸ ktoré pova┽:uje za neplatné┻ 
Míňajú len na svoj biznisSpoločnosť má jasne stanovený postup patentovania nových produktov┻ Prvé pri┽hlášky podáva v Dánsku┸ kde sú pomerne nízke poplatky a úrady sú im dobre zná┽me┻ Nycomed si potom ponecháva rok na rozhodovanie┸ či zväčší rozsah pôsobnosti svojho patentu┻ Ak si zvolí túto cestu┸ po┽tom zvyčajne podá patentové prihlášky vo všetkých európskych krajinách┸ Rusku a Spoločenstve nezávislých štátov┸ Kanade┸ Číne┸ Japonsku┸ USA a v iných vybraných krajinách┻ Nycomed vyu:íva na ochranu svojich produktov aj iné prostriedky ako len paten┽ty┻ Niekedy sa jednoducho sna:í uchovať niektoré postupy v tajnosti┸ hoci┸ ako pri┽púšťa A┻ (elles┸ je ťa:ké zabrániť zamest┽nancom┸ ktorí odídu ku konkurencii┸ aby nevyzradili ich obchodné tajomstvá┻ Občas spoločnosť zverejní odborné informácie o výrobných procesoch┸ teda uplatní práv┽ny nástroj tzv┻ verejného vlastníctva┸ čím zabráni patentovaniu týchto technických riešení┻ Niekedy to však so sebou prináša neočakávané následky┻ V jednom prípade správa v miestnych novinách o postupe vý┽roby prípravku proti bolesti vyvolala príval sťa:ností vydavateľovi┸ :e Nycomed učí deti vyrábať narkotiká┻Popri podávaní nových patentových pri┽hlášok spoločnosť ka:doročne reviduje svoje patenty┸ ako aj tie┸ ktorými disponuje konkurencia┻ Patenty vo svojom portfóliu┸ ktoré u: negenerujú príjmy┸ najskôr preve┽ria z hľadiska ich licenčného potenciálu┻ Ak nemajú :iadny┸ spoločnosť ich nechá zanik┽núť alebo ich prevedie na univerzitu┻ ‶Nie sme spoločnosť┸ ktorá by míňala tam┸ kde nevidíme :iadny obchod┸╉ hovorí A┻ (elles┻ Patenty svojej konkurencie podrobujú skú┽maniu┸ aby sa ubezpečili┸ :e nedochádza k porušovaniu ich patentových práv a na┽opak┻ Táto ka:doročná previerka patentov mô:e taktie: identiピikovať nové technoló┽gie a nápady┸ ktoré by spoločnosť mohla rozvinúť┻

Takmer はど ガ z obratu Nycomedu tvoria produkty chránené patentmi┻ Podrobne skúmajú patenty konkurencie┸ aby sa uistili┸ :e nedochádza k porušovaniu patentových práv Nycomedu┻
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Profil spoločnosti

Nycomed je farmaceutická spoločnosť┸ ktorá reaguje na potreby trhu v Európe┻ Spoločnosť poskytuje liečivá nemocniciam v celom regióne a všeobecným lekárom a lekárňam na vybraných trhoch┻ Nové produkty získava prostredníctvom licenčných zmlúv s vý┽skumnými spoločnosťami┻ V tejto oblasti Nycomed zabezpečuje ピinálne štádium klinického skúšania liečiv┸ registráciu a marke┽ting┻
Počet zamestnancov: ぬ ぬどど
Príjmy z predaja v roku 2004: ばねば┸の mil┻ ｑ
Hlavný produkt: Lieky na boj s osteoporózou a ochoreniami gastrointestinálneho traktu a prípravky stimulujúce hojenie rán┻
Zákazníci: Nemocnice┸ všeobecní lekári a lekárne┻
NycomedLangebjerg なねどどど RoskildeDánskowww┻nycomed┻com
Duševné vlastníctvo podniku

Patentová ochrana: のなど patentov v ぬひ patentových rodinách┻
Postup pri podávaní patentových prihlášok: Dánsko┸ potom všetky európske krajiny┸ Rusko a Spoločenstvo nezávislých štátov┸ Kana┽da┸ Čína┸ Japonsko┸ USA a iné vybrané krajiny┻
Oddelenie duševného vlastníctva: Aase (elles vedie interný tím deviatich špecialistov na duševné vlastníctvo┻ Taktie: vyu:ívajú externých patentových zástupcov┻
Rozpočet: に┸ぬ mil┻ ｑ
Činitele úspešnosti: Jasné prepojenie medzi duševným vlastníc┽tvom a obchodnou stratégiou┻
Problémy: Náklady na súdne spory vo všetkých krajinách┻ Platby za preklady┻

Prípadové štúdie malých a stredných podnikov 
sú na webovej stránke www.epo.org/sme.

Odporúčania úspešných podnikov

Vytvorte si stratégiu pre duševné vlastníctvo: sformulujte si ciele a stanovte úroveň patentovej ochrany v jednotlivých kro┽koch stratégie┻
Profesionálna pomoc: najmite si patentového zástupcu┸ ak ne┽máte skúsenosti a vedomosti v danej oblasti┻
Vyberte si dobrého patentového zástupcu: mal by mať dosta┽točné vedomosti vo vašom technickom odbore┸ mal by byť čestný a schopný poradiť s ohľadom na vaše ピinančné mo:nosti┻
Nepodceňte náklady: poplatky patentovému zástupcovi┸ nákla┽dy na jazykové preklady┸ udr:iavacie a iné poplatky┻
Požadujte informácie: po:iadajte patentového zástupcu┸ aby vám pripravil prehľad o procese podávania prihlášky┸ lehotách konania a poplatkoch┻
Stratégia podávania patentovej prihlášky by mala zodpove-
dať vašim obchodným potrebám: nepatentujte si všetko a vša┽de┹ vyberte si trhy┸ kde sa vám oplatí ochrana patentom┻
Poskytnutie licencie nie je neúspech: mô:e to byť lukratívna alternatíva spôsobu výroby vášho vynálezu┻
Patentové portfólio priebežne revidujte: vyraďte patenty a li┽cencie┸ ktoré nemajú perspektívu a nie sú obchodne vyu:iteľné┻
Začnite sledovať aktuálny stav techniky a konkurenciu: vy┽u:ite bezplatné informácie o patentoch┸ ako aj ostatné dostup┽né zdroje ゅnapr┻ vedecké publikácie┸ obchodné periodikáょ┸ ktoré mô:u byť pre vás inšpiráciou a zároveň vám pomô:u odhaliť po┽tenciálnych porušovateľov vašich práv┻
Aktívne komunikujte: šírte informácie o ochrane svojho dušev┽ného vlastníctva┸ tak ピinančne úsporným spôsobom predídete mo:nému porušovaniu vašich patentových práv┻
Udržujte kontakt s držiteľmi licencií: pravidelný kontakt a stretnutia vám zabezpečia informovanosť o aktivitách dr:iteľov vašich licencií┸ čím mô:ete zabrániť nedodr:iavaniu záväzkov┻
Nezvratný dôkaz: ak chcete bojovať proti porušovaniu vašich patentových práv┸ musíte mať nespochybniteľný dôkaz o tom┸ :e ste v práve┸ inak pre vás mô:e súdny proces znamenať rýchlu ces┽tu k zániku┻

Z angličtiny preložila Mgr. Andrea Kapustová 

 (Vrátane pôvodnej grafickej 
úpravy publikované so súhlasom 
Európskeho patentového úradu)

http://www.nycomed.com
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Spektrum 
dobrých nápadov 
a riešení 

Zariadenie na čistenie jemných a nerovných 
povrchov, najmä žalúzií od prachuV čase zvýšeného záujmu o plastové okná a presvedčenia nás o ich kvalite a u:itočnosti sa okrem pozitív objavilo aj negatívum týkajúce sa príslušenstva k oknám┻ )de o usádzanie prachu na nekrytých┸ do miestnosti natočených :alúzií┻ V minulosti sme s takýmto niečím problém nemali┸ preto:e :alúzie boli buď skry┽té vo výplni okna┸ alebo boli inštalované v priestore medzi okna┽mi┻ Pri plastových oknách takýto postup nie je mo:ný┸ preto:e sú napúšťané plynom┸ a teda osadené :alúzie je potrebné čistiť od prachu┻ Pou:ívame na to rôzne keピky s antistatickými vláknami┸ ktoré priťahujú čiastočky prachu┸ no následne sa prachu z keピky treba zbaviť┻ Takýto spôsob čistenia :alúzií je málo účinný┻ Na ich čistenie zvykneme pou:ívať napríklad aj vysávačovú hadicu s ro┽tačnou keピkou┸ no tá je viac┽menej určená na vysávanie kobercov a :alúzie mô:e skôr poškodiť ako vyčistiť┻ Nie veľmi sa osvedčili ani nasávacie koncovky vysávačov┻ 

Cieľom technického riešenia štyroch spolupôvodcov zo senec┽kej ピirmy PL Plastic┸ s┻ r┻ o┻┸ bolo vytvoriť zariadenie na čistenie :alúzií od prachu s vyu:itím vysávača┸ ktoré sa ľahko obsluhuje┸ má vysokú účinnosť a jednoduchú konštrukciu┻ 
– Naša firma vyrába bambusové žalúzie, pri ktorých problém 

s čistením až taký nie je. Ale zariadenie, ktoré sme vyvinuli, má 
pomôcť verejnosti dôkladne vyčistiť klasické hliníkové žalúzie, 
a pritom ich nepoškodiť. Zariadenie na čistenie jemných a nerov-
ných povrchov, najmä žalúzií od prachu je možné použiť s každým 
druhom vysávača, ‒ hovorí jeden zo spolupôvodcov P┻ Krchňák┻ 
– Po zapnutí vysávača vznikne v zariadení podtlak, ktorý zotrie 
zo žalúzie prach a vsaje ho späť do vrecka vysávača. Zariadenie 
sa nám osvedčilo, prototyp sme vyskúšali a od jesene ideme do sé-
riovej výroby a následného predaja. Viera Geschnábelová z ÚPV SR technické riešenie opisuje tak┽to┺ – Zariadenie pozostáva z jeho tela, rotačnej kefy, nasávacej 
a výstupnej dýzy, pričom telo je duté a má tvar písmena C. Vnú-
torný priestor tela je rozdelený deliacou stenou na nasávací 
a výfukový kanál. Oba kanály sú spojené cez komory umiestnené 
na koncoch tela, v ktorých sú uložené turbíny a na ne sú pripojené 
unášače rotačnej kefy. Na zabránenie rozprašovaniu prachu je telo 
vybavené usmerňovacími krídelkami. Telo môže byť tiež vybavené 
spevňovacím stĺpikom, ktorý je pripojený druhým koncom na vý-
stupnú dýzu, a tým sa vytvorí držadlo na uľahčenie manipulácie 
so zariadením.

Kozubová vložkaVysoké ceny za energie a kúrenie prinášajú majiteľom nehnu┽teľností okrem zvýšených poplatkov aj myšlienky prejsť na alter┽natívne kúrenie v bytoch┸ domoch či chatách┻ Takpovediac hitom novostavieb┸ bytových jednotiek┸ ale aj rekonštrukcie starých bytov sa stáva kozub s kvalitnou kozu┽bovou vlo:kou┸ čím je mo:né stať sa energeticky nezávislým od vykurovania plynom┸ resp┻ elektrikou┻ Kozubová vlo:ka je uzav┽retý spotrebič vyrobený z ocele┸ liatiny┸ prípadne kombinácií oceľ ┽ liatina┻ ÚV SK ねばどぱ
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V súčasnosti poznáme kozubové vlo:ky určené na spaľovanie biomasy ゅnapr┻ drevo┸ drevené brikety a pod┻ょ tzv┻ systémom horenia na rošte┻ Kozubové vlo:ky sú zlo:ené z dvierok so :ia┽ruvzdorným sklom┸ zo spaľovacej komory┸ z regulátora vzduchu na horenie┸ korpusu a komínovej klapky na reguláciu ťahu spa┽lín ovládacím mechanizmom┻ Spaľovanie biomasy v známych 

kozubových vlo:kách prebieha na rošte┸ pričom prívod vzduchu popod rošt je regulovaný┻ Taktie: je regulovaný odvod spalín do komína┻ Spaliny prúdia do korpusu kozubovej vlo:ky buď pria┽mo┸ alebo sú usmernené zošikmenou plochou tzv┻ deピlektorom┻ Tepelná účinnosť takýchto kozubových vlo:iek je のど ‒ のの ガ┻ Nevýhodou doteraz známych kozubových vlo:iek je nízka te┽pelná účinnosť a majú tie: ni:šiu stabilitu horenia spôsobenú zmenami tlaku vzduchu┸ zmenami teploty┸ vetrom a spätnými rázmi┻Pôvodca vynálezu Jozef Žiak z Dolnej Lehoty prišiel s nápa┽dom┸ ako vylepšiť┸ sfunkčniť┸ prípadne výrazne zní:iť nedostat┽ky doteraz pou:ívaných kozubov┸ a to kozubovou vlo:kou s via┽cerými funkciami┻ – Moja kozubová vložka je zložená z ohniska 
s deflektorom a z komínového korpusu s komínovou klapkou. Kor-
pus má usmerňovač a obracač na usmernenie prúdenia spalín. 
V hornej časti korpusu je otočne uložená zakurovacia klapka 
s ovládacím mechanizmom, – vysvetľuje J┻ Žiak a zároveň opisuje priebeh horenia v kozubovej vlo:ke┸ ktoré pozostáva z troch fáz┻ 
– V prvej fáze (zakúrenie) je zakurovacia klapka otvorená, vtedy 
spaliny prúdia priamou cestou do komína a predhrievajú komí-
nový prieduch. V druhej fáze (horenie) je zakurovacia klapka za-
tvorená, pričom spaliny prúdia predĺženou cestou okolo obracača 
a usmerňovača. No a v tretej fáze (horenie, regulácia) možno na-
stavovať parametre horenia pomocou známych ovládacích prv-
kov – regulátora vzduchu a komínovej klapky.(lavnou výhodou tejto kozubovej vlo:ky je zvýšenie účinnosti a stability horenia┻Uvedený vynález zaujal aj Luciu Bockovú z ÚPV SR┻ – Účinky 
tohto vynálezu sú kvalitatívne odlišné v porovnaní s účinkami do-
sahovanými prostriedkami známeho stavu techniky a rozhodne 
presahujú ich rámec. Na základe úspešných skúšok mo:no predpokladať┸ :e vyu:i┽tie uvedenej kozubovej vlo:ky bude mať významný ekonomický prínos┻ Mo:no ju vyu:iť najmä pri konštruovaní a výrobe kozu┽bokachlí┸ kotlov na tuhé palivo┸ sporákov a iných vykurovacích telies na tuhé palivo┻

Asistent predbiehaniaBezpečnosť na cestách┸ či u: pre vodičov┸ pasa:ierov doprav┽ných prostriedkov┸ alebo chodcov┸ je :ivotne dôle:itá┻ Výrobco┽via vozidiel v snahe získať si potenciálnych zákazníkov vyvíjajú nemalé úsilie smerom k bezpečnejšiemu a inteligentnejšiemu vozidlu┻ S nápadom┸ ako urobiť jazdu bezpečnejšou┸ prišiel aj Ondrej Rusnák z Ru:omberka┻ Jeho asistent predbiehania pozostávajúci z kamerového systému umiestneného v spätnom zrkadle vozidla na strane vodiča zlepšuje zorný uhol výhľadu vodiča o pribli:ne のど cm v smere jazdy┻ Kamerový systém je prepojený so zobra┽zovacím zariadením vhodne umiestneným v interiéri vozidla┸ s mo:nosťou ulo:enia záznamu s údajom o čase jeho vytvorenia a mo:no ho pou:iť pri objasňovaní dopravnej nehody a poistnej udalosti┻

Terajší stav techniky jazdy núti vodiča┸ ktorý chce predbiehať pred ním idúce vozidlo alebo inú preká:ku┸ opticky sa presvedčiť o mo:nosti predbiehania tak┸ :e je nútený s vozidlom čiastočne prejsť do jazdného pruhu v protismere┸ čím ohrozuje ostatných účastníkov premávky idúcich v oboch smeroch┻ O┻ Rusnák vysvetľuje┺ – Kamerový systém je vybavený predna-
stavenými úrovňami priblíženia – technikou zoom (priblíženie). 
Toto riešenie prináša pre vodiča rozšírenie zorného uhla v smere 
jazdy. Vodič má lepší prehľad o situácii na vozovke, pri predbieha-
ní nie je potrebné vykláňať vozidlo do protismeru, vďaka techni-
ke zoom si vodič môže zvoliť najvhodnejšie priblíženie sa k iné-
mu vozidlu a má prehľad aj o ďalších účastníkoch cestnej premáv-
ky – o chodcoch či cyklistoch.Ako nám O┻ Rusnák ďalej povedal┸ technické riešenie chce po┽núknuť výrobcom automobilov┻ Slavomír Gazdík z ÚPV SR podotýka┺ – Každé technické riešenie, 
ktoré zvyšuje bezpečnosť v cestnej premávke, treba len privítať. 
A do tejto kategórie patrí aj asistent predbiehania.

Mgr. David Zaoral
(Publikované so súhlasom pôvodcov)

P  SK にぱはばはな

ÚV SK のどにぱ
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ZAUJALO NÁS: IP SCORE – NOVINKA V OBLASTI OHODNOCOVANIA PATENTOV

K zaujímavým poznatkom dospeli vedci v rámci vyhľadávacieho projektu Európ-
skej komisie s názvom PATVAL┻ Zozbie┽rali odhady pôvodcov o hodnote viac ako ば どどど európskych patentov┸ pričom výsled┽ky potvrdili predchádzajúce štúdie┸ ktoré poukázali na rozdielne hodnoty patentov┻ Väčšina patentov má len malú hodnotu┸ ale sú aj také┸ ktorých hodnota je veľmi vysoká┻ Prieskum ďalej ukázal┸ :e polovica patentov má hodnotu ni:šiu ako ぬどど┽tisíc eur┻ A keď:e hodnotové rozdelenie je veľmi široké┸ hodnota väčšiny patentov je oveľa menšia ako priemer┻Podľa štúdie PATVAL iba など ガ patentov vyjadruje pribli:ne ひど ガ hodnoty všetkých z nich┻ 

IP ScoreNovinkou medzi nástrojmi na ohodnoco┽vanie patentov a technologických projektov je počítačový program s názvom IP Score┻ Tento program bol vyvinutý Dánskym pa-
tentovým a známkovým úradom v spo┽lupráci s prof┻ Janom Mouritsenom i viace┽rými dánskymi ピirmami┻ Európsky paten┽tový úrad odkúpil súvisiace autorské práva a v súčasnosti je softvér voľne dostupný┻ Mô:e pomôcť napríklad centrám paten┽tových informácií ‒ PATL)B centrám alebo malým a stredným podnikom pri formovaní patentovej stratégie a eliminovaní podáva┽nia potenciálne bezcenných prihlášok┻ Soft┽vér mo:no vyu:iť aj na ostatné predmety priemyselných práv┸ hoci v ich prípade sú často vhodnejšie iné oceňovacie metódy┻ 

)P Score bol vytvorený ako databázový program v Microsoft Ofピice Access にどどぬ a mo:no ho ľubovoľne upraviť podľa po┽:iadaviek pou:ívateľa┻ Cieľom )P Score je pomôcť ピirmám porozumieť strategickej situácii a ich potenciálnym patentovým zdrojom┸ rozpoznať mo:nosti na zní:enie nákladov a lokalizovať mo:né zisky┻ )P Score je vhodný na ohodnotenie paten┽tovaných vynálezov┸ technológií┸ myšlienok a vedecko┽výskumných projektov┻ Takéto hodnotenie mô:e byť zdokumentované s poznámkami a ulo:ené na neskoršie pou┽:itie alebo aktualizáciu┻

IP Score ponúka dve odlišné ohod-
notenia: kvalitatívne ‒ zodpovedaním ねど otázok a kvantitatívne ‒ vykonaním kalkulácie čistej súčasnej hodnoty┻ Pro┽gram vytvára niekoľko výstupov vo forme graピických prehľadov a správ uľahčujúcich vysvetlenie výsledkov ohodnocovania┻ Zís┽kané informácie mo:no vyu:iť na podporu mana:mentu patentového procesu a tie: na vyvolanie diskusie o ďalšom vývoji vnútri ピirmy┻ 

ZAUJALO NÁS

IP Score – novinka v oblasti ohodnocovania 
patentov

(odnota vyprodukovaná ピirmami stále viac závisí od nehmotných aktív┻ Tradičné konkurenčné výhody┸ ako napríklad výrobná kapacita┸ strácajú na dôle:itosti┻ Naopak┸ neustále narastá význam mana:mentu nehmotných zdrojov┸ ktorý spoluurčuje úspech ino┽vatívnych ピiriem┻  V súčasnosti sú najvýznamnejšou konkurenčnou výhodou ピiriem inovácie┸ čoho dôsledkom je aj rastúci počet patentových prihlášok┻ V tejto súvislosti sa stále častejšie zdôrazňuje potreba stanoviť hodnotu právne chránených predmetov priemyselného a iného duševného vlastníctva┻ Existuje viacero metód ohodnocovania┸ pričom ka:dá z nich má svoje výhody a zároveň aj nedostatky┻
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Vstupné kategórie Proces ohodnocovania patentov prebie┽ha zodpovedaním ねど otázok s preddeピino┽vanou škálou odpovedí┻ Ka:dá odpoveď je obodovaná v stupnici od な po の┻ Ku ka:dé┽mu hodnotiacemu faktoru mo:no nájsť len jednu otázku┸ krátke preddeピinované od┽povede a stručné vysvetlenie podmienok hodnotenia┻ Jeho súčasťou je aj graピické znázornenie dôle:itých parametrov paten┽tu┸ čo spoločnosti dáva ešte väčší prehľad o jej patentovom portfóliu┻ )P Score obsahuje ねど hodnotiacich fakto┽rov rozdelených do piatich oblastí┺aょ právny stav ‒ vyjadrenie právneho zá┽kladu na udr:iavanie patentu a vymáha┽nie práv pri jeho porušovaní┸bょ technológia ‒ mo:nosť nahradenia iný┽mi technológiami┸cょ trhové podmienky ‒ dôle:itým aspek┽tom ohodnotenia je konkurencia┸ veľkosť trhu┸ priemerný čas umiestnenia produk┽tu na trhu┸ mo:nosti licencie a pod┻┸dょ ピinancovanie ‒ odhad budúcich nákla┽dov na vývoj produktu┸eょ stratégia spoločnosti ‒ predpokladané vyu:itie patentu┻Mnohé malé a stredné podniky sú dnes úspešné najmä vďaka svojim inováciám┻ )ch úspech mô:e byť ešte viac umocnený┸ ak získajú a pou:ijú kompetencie v rámci sys┽tematického mana:mentu inovácií a paten┽tov┻ Takýto mana:ment je výsledkom nie┽koľkých empirických štúdií┻ Ohodnotenie technológií a patentov je dôle:itým aspek┽tom profesionálneho mana:mentu inovácií┻

Výstupné údajeVýsledky ohodnotenia patentov sú dô┽le:ité nielen pre mana:ment technológií a inovácií┸ ale mô:u viac pritiahnuť aj in┽vestorov┸ zní:iť náklady ピirmy┸ optimalizo┽vať štruktúru účtovnej súvahy a konanie v zhode so zákonnými po:iadavkami┻ )P Score zahŕňa viacero výstupných úda┽jov┸ pričom ka:dý z nich určuje rôzne oblas┽ti ohodnocovania a ピinančné predpovede┺aょ radarový proピil ‒ interpretuje celkový pohľad na hodnotu patentu┸ na jeho silné a slabé stránky┸bょ strategický proピil ‒ ilustruje strategický význam patentu pre spoločnosť┸

cょ čistá súčasná hodnota ‒ vyjadruje ピinan┽čnú hodnotu patentu┸dょ grafy ‒ ね výsledné grafy vyjadrujú roz┽dielne aspekty ピinančného vývoja pri im┽plementovaní patentovanej technológie┸eょ diagnózy ‒ identiピikujú potenciálne rizi┽ká a kritické oblasti┸fょ portfóliá ‒ porovnávajú význam jednot┽livých patentov pre ピirmu┻)P Score je hlavne zameraný na ohodno┽tenie mana:mentu patentovateľných tech┽nológií a inovácií┻ To znamená┸ :e )P Score je vhodný najmä na ohodnotenie patentov vyu:iteľných v rámci spoločnosti┻
Hodnota nie je konštantnáTreba si uvedomiť┸ :e hodnota patentu nie je konštantná┸ ale je predmetom dynamic┽kých zmien┻ Ohodnotenie patentov by preto nemalo byť jednorazovou zále:itosťou┸ ale malo by sa periodicky opakovať a aktuali┽zovať┻ )P Score ponúka ohodnotenie paten┽tov systematickým┸ komplexným a časovo úsporným spôsobom┻ Netreba pritom za┽búdať┸ :e ohodnotenie je vykonávané sa┽motným u:ívateľom programu a )P Score je iba nástrojom na ohodnotenie patentov┻

Ing. Marián Michalovský
ÚPV SR

Viac informácií o programe IP Score mô:ete získať na www.epo.org alebo na adrese infocentrum@indprop.gov.sk┻

http://www.epo.org
mailto:infocentrum@indprop.gov.sk
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Z rozhodnutí ÚPV SR
Námietky proti zápisu zverejneného označenia 
do registra ochranných známokZverejnené označenie┺

Ochranné známky namietateľa┺
Chlieb Delikates

Pečivo Delikates

Delikates chlieb

Delikates pečivo

Zmes Delikates 

ゅrozhodnutie zn┻ POZ のひねば┽にどどは N【ぬにぬ┽にどどば┸ す ね ods┻ な písm┻ aょ zákona č┻ のの【なひひば Z┻ z┻ o ochranných známkach v znení neskor┽ších predpisov┸ právoplatnosť なね┻ な┻ にどどぱょÚradu boli doručené námietky proti zápisu kombinovaného označenia ‶DEL)KATESO╉ ゅďalej zverejnené označenieょ do regis┽tra ochranných známok┻Namietateľ vo vecnom odôvodnení námietok uviedol┸ :e je ma┽jiteľom slovných ochranných známok ‶Chlieb Delikates╉┸ ‶Pečivo Delikates╉┸ ‶Delikates chlieb╉┸ ‶Delikates pečivo╉ a ‶Zmes Delika┽tes╉ ゅďalej ochranné známky Delikates alebo ochranné známky namietateľaょ┸ ktoré majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie┸ pričom sú zapísané pre rovnaké a【alebo podobné to┽vary v triede ぬど medzinárodného triedenia tovarov a slu:ieb┻Podľa namietateľa sú ochranné známky Delikates súčasťou jeho marketingovej stratégie┸ ktorou sa postupne stal známym na slovenskom trhu s pekárskymi výrobkami obsahujúcimi pekár┽sku zmes Wurzelbrot dová:anú do Slovenskej republiky od roku にどどぬ┻ Ale vzhľadom na nevhodnosť označenia Wurzelbrot pre slovenského spotrebiteľa namietateľ od počiatku svojej činnosti pou:íva pre zmes na výrobu chleba a pre pekárske výrobky ozna┽čenie Delikates┻ Na podporu predaja svojich výrobkov zorganizo┽val viacero marketingových akcií spojených s ochutnávkou┸ v sna┽he oboznámiť slovenskú verejnosť so špeciピickými vlastnosťami ゅcharakteristickou chuťou┸ dlhou trvanlivosťou┸ vysokou pórovi┽tosťou a pod┻ょ svojich tovarov┸ ktorými sa jednoznačne odlišujú 

od obdobných výrobkov iných výrobcov v Slovenskej republike a ktoré boli ocenené aj odborníkmi z oblasti gastronómie┸ o čom svedčí čestné uznanie Grand Prix Gastra にどどの┻ Podľa namietateľa je stupeň známosti tovarov označovaných ochrannými známkami Delikates v podvedomí spotrebiteľskej verejnosti v Slovenskej re┽publike vysoký┻K vlastnej zameniteľnosti kolíznych označení namietateľ uviedol┸ :e slovné ochranné známky Delikates sú postavené na dominantnom slove ‶Delikates╉┸ ktoré v spojení s druhovými označeniami ‶chlieb╉┸ ‶pečivo╉ a pod┻ vytvára v mysli priemer┽ného spotrebiteľa predstavu┸ :e výrobok s takýmto označením je oproti iným výrobkom toho istého druhu niečím ‶delikátny╉┸ t┻ j┻ osobitne lahodný a majúci vyššiu kvalitu chuti┸ prípadne iné vyššie špeciピikované osobitné vlastnosti┸ ktoré iné výrobky bez tohto označenia┸ nepochádzajúce od namietateľa┸ nemajú┻ Do┽minantným prvkom kombinovaného zverejneného označenia je z pohľadu priemerného spotrebiteľa slovný prvok ‶Delikateso╉┻ Rozlíšiteľnosť slov ‶Delikates╉ a ‶Delikateso╉ je podľa namietateľa po fonetickej stránke minimálna┸ zvlášť v slovenskom jazyku┸ kde je prízvuk na prvej slabike┸ čím sa rozdiel v koncovej slabike stáva úplne zanedbateľným┻Ďalej namietateľ uviedol┸ :e aj po graピickej stránke je domi┽nantný prvok ‶Delikateso╉ zverejneného označenia takmer iden┽tický so slovom ‶Delikates╉ pou:itým na tovaroch namietateľa označených ochrannými známkami Delikates┻ Priemerný spotre┽biteľ pri výbere tovarov spravidla nevenuje toľko pozornosti skú┽maniu rozdielu medzi označením ‶Delikates╉ a ‶Delikateso╉ a pri celkovom pohľade na zverejnené označenie┸ umiestnené na pe┽kárskom výrobku┸ by podľa namietateľa dospel k záveru┸ :e ide o výrobok┸ ktorý u: pozná┸ vie┸ :e pochádza od namietateľa alebo od výrobcu┸ ktorý je s ním nejakým spôsobom prepojený┸ resp┻ očakával by od tohto výrobku tie isté kvalitatívne vlastnosti┸ ktoré sa mu vo vedomí spájajú s tovarmi namietateľa┻ Umiestnenie dominantného prvku ‶Delikateso╉ na hnedo┽červenom pozadí nemá podľa namietateľa :iadnu rozlišovaciu spôsobilosť┻ (nedočervené pozadie je z pohľadu priemerného spotrebiteľa len okrajovým a ľahko prehliadnuteľným prvkom slú:iacim iba na zdôraznenie nápisu ‶Delikateso╉┸ ktorý zanikne zvlášť v prípade jeho umiestnenia na priesvitný celofánový obal pekárskych výrobkov┸ ktoré sú spravidla sfarbené do rôznych od┽tieňov hnedej farby┻Vzhľadom na vysoký stupeň známosti výrobkov namietateľa označených ochrannými známkami Delikates┸ ako aj na vysoký stupeň podobnosti zverejneného označenia a ochranných zná┽mok Delikates┸ existuje podľa namietateľa nebezpečenstvo┸ :e v predstave spotrebiteľskej verejnosti sa výrobky vybavené zve┽rejneným označením budú spájať s výrobkami a slu:bami namie┽tateľa┻
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Z porovnania tovarov a slu:ieb kolíznych označení je podľa na┽mietateľa zjavné┸ :e tovary ゅv triede ぬどょ zverejneného označenia sú buď identické ゅnapr┻ chlieb┸ pekárske výrobky┸ cukrovinky┸ keksy┸ sucháre┸ sušienky┸ zákusky┸ koláčeょ┸ alebo sú doplnkový┽mi tovarmi k tovarom namietateľa ゅnapr┻ ovsené vločky┸ m“sli┸ príchute do potravínょ┸ a teda sú tovarmi podobnými a zameni┽teľnými┻ V danom prípade však nejde len o zameniteľnosť v ob┽lasti pekárskych výrobkov v triede ぬど┸ ale tie: o zameniteľnosť v oblasti tovarov a slu:ieb v triedach ぬの a ねに┸ preto:e vo všeobec┽nosti platí┸ :e čím vyššia je podobnosť označení┸ tým ni:šia by mala byť podobnosť tovarov a slu:ieb┸ ktoré sú týmito označenia┽mi označované【chránené┻ Podľa namietateľa aj slu:by v triedach ぬの a ねに pokrývajú oblasť potravinárskych výrobkov┸ napr┻ reš┽tauračné alebo marketingové slu:by vzťahujúce sa na tieto výrob┽ky┻Na základe uvedeného namietateľ navrhol zamietnuť zverejne┽né označenie pre všetky tovary a slu:by v triedach ぬど┸ ぬの a ねに┸ prinajmenšom však pre tovary ‶ovsené vločky┹ múka a výrobky z obilia┸ chlieb┸ pekárske a cukrárske výrobky┸ jemné pečivo┹ cuk┽ríky┹ cukrovinky┹ keksy┹ sucháre┹ sušienky┹ zákusky┸ koláče┹ m“s┽li┹ príchute do potravín ゅs výnimkou esencií a éterických olejovょ╉ v triede ぬど medzinárodného triedenia tovarov a slu:ieb┻Prihlasovateľ v úvodnej časti svojho vyjadrenia k námietkam zhrnul základné údaje o zverejnenom označení a o ochranných známkach namietateľa┻K samotnej zameniteľnosti kolíznych označení prihlasova┽teľ uviedol┸ :e všetky ochranné známky namietateľa v spojení s tovarmi┸ pre ktoré sú zapísané┸ mo:no pova:ovať za opisné┻ Obsahujú výlučne druhové označenie ‶chlieb╉┸ ‶pečivo╉┸ resp┻ opisné označenie ‶zmes╉┸ ku ktorému je priradené slovo ‶delika┽tes╉┸ ktorého základ je zhodný v mnohých jazykoch a má jedno┽značný význam ‒ lahôdka┸ pochúťka┹ tak:e niet pochýb o tom┸ :e ka:dý priemerný spotrebiteľ na Slovensku rozumie pod slovom delikates niečo┸ čo je lahodné a pod┻Ďalej prihlasovateľ poukázal na to┸ :e v registri ochranných zná┽mok sú pre oblasť potravinárskeho segmentu okrem ochranných známok namietateľa zapísané aj ďalšie ochranné známky obsa┽hujúce slovo ‶Delikates╉┻ Pri zadaní slova ‶Delikates╉ do inter┽netového vyhľadávača dostaneme celosvetovo にのば どどど odkazov a v prípade Slovenska な どはど odkazov┻ Z uvedeného je teda zrejmé┸ :e označenie ‶Delikates╉ sa v potravinárskom segmente rozsiahlo pou:íva┸ a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť┻ Vzhľadom na uve┽dené nemô:e mať :iaden podnikateľský subjekt výlučné právo na predmetné označenie v akejkoľvek forme a nemô:e ani brániť ostatným podnikateľským subjektom pou:ívať predmetné ozna┽čenie vo význame┸ ako ho chápe ka:dý priemerný spotrebiteľ┸ a preto ka:dý či u: slovný┸ alebo graピický prvok je dostatočný na odlíšenie od ochranných známok namietateľa┻Podľa prihlasovateľa hodnotenie zameniteľnosti označení musí vychádzať z celkového dojmu┸ pričom treba vziať do úvahy do┽minantné a rozlišujúce prvky┻ Rozlišujúcimi prvkami v prípade zverejneného označenia sú koncovka ‶┽o╉ a jeho graピické vyhoto┽venie┻ Na základe toho prihlasovateľ skonštatoval┸ :e zverejnené označenie nie je zameniteľné s ochrannými známkami namieta┽teľa┻

Okrem toho prihlasovateľ upravil zoznam tovarov a slu:ieb zverejneného označenia┸ pričom vypustil všetky tovary v triede ぬど┸ ktoré mo:no pova:ovať za zhodné s tovarmi┸ pre ktoré sú za┽písané ochranné známky namietateľa┻Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol za┽mietnuť námietky proti zápisu zverejneného označenia do regis┽tra ochranných známok┻
Z odôvodnenia rozhodnutia:
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. 

o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochran-
nú známku nemožno uznať označenie, o ktorom úrad na základe 
námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné s ochrannou 
známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná znám-
ka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné 
s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre 
rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.V konaní o námietkach bolo zistené┸ :e zverejnené označenie ‶DEL)KATESO╉ bolo prihlásené┸ po zú:ení zoznamu tovarov a slu┽:ieb prihlasovateľom┸ pre tovary ‶kakao┸ kakaové nápoje┸ mliečne kakaové nápoje┹ káva┸ kávové nápoje┸ mliečne kávové nápoje┸ ká┽vové náhradky na báze rastlín┹ čaj┸ ľadový čaj┸ nápoje na báze čaju┹ čokoláda┸ čokoládové nápoje┸ mliečne čokoládové nápoje┹ ry:a┹ ovsené vločky┹ cukríky┹ cukrovinky┹ zmrzliny┸ zmrzlinové pohá┽re┹ mrazené jogurty┹ ľad na osvie:enie┹ :uvačky nie na lekárske pou:itie┹ aromatické prípravky do potravín┹ príchute do potravín ゅs výnimkou esencií a éterických olejovょ┹ prísady do nápojov iné ako esencie┹ korenie┸ koreniny┹ omáčky ako chuťové prísady┹ hor┽čica┹ kečup┹ soľ┹ ocot┹ med┹ cukor┸ prírodné sladidlá╉ v triede ぬど┸ pre slu:by ‶maloobchodná činnosť s uvedenými tovarmi v triede ぬど┸ mliečnymi nápojmi┸ pivom┸ minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi┸ sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov┸ ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami┸ zeleni┽novými šťavami┸ alkoholickými nápojmi s výnimkou piva┸ vínom┸ liehovinami┹ sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach ぬど┸ mliečnymi nápojmi┸ pivom┸ minerálnymi a sýte┽nými vodami a inými nealkoholickými nápojmi┸ sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov┸ ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami┸ zeleninovými šťavami┸ alkoholickými nápojmi s výnim┽kou piva┸ vínom┸ liehovinami┹ reklamná a propagačná činnosť┹ obchodný alebo podnikateľský prieskum┹ prieskum trhu┹ od┽borné obchodné poradenstvo┹ predvádzanie ゅslu:by modeliekょ na reklamné účely a podporu predaja┹ vydávanie┸ aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom┹ distribúcia vzoriek┹ aran:ovanie výkladov╉ v triede ぬの a pre slu:by ‶reštau┽račné┸ kaviarenské a jedálenské slu:by┹ prevádzkovanie barov┸ kaviarní a bufetov┹ samoobslu:né reštaurácie┹ podávanie rôz┽nych druhov zmrzliny┸ kávy┸ kakaa┸ čokolády┸ horúcej čokolády┸ čokoládových nápojov┸ horúcich a ľadových čajov┸ alkoholických a nealkoholických koktailov┸ alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov┸ nápojov obsahujúcich zmrzlinu a iných osvie┽:ujúcich nápojov na báze kávy┸ kakaa a ovocia zmiešaných s vo┽dou a mliekom╉ v triede ねぬ medzinárodného triedenia tovarov a slu:ieb┻
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Ďalej bolo zistené┸ :e namietateľ je majiteľom ochrannej známky ‶Zmes Delikates╉ zapísanej pre tovary ‶múka a výrobky z obilia┸ chlieb┸ pekárske výrobky╉ v triede ぬど medzinárodného triedenia tovarov a slu:ieb┹ ochranných známok ‶Delikates peči┽vo╉ a ‶Pečivo Delikates╉ zapísaných pre tovary ‶výrobky z obilia┸ a to pečivo┸ pekárske výrobky╉ v triede ぬど medzinárodného trie┽denia tovarov a slu:ieb┹ ochranných známok ‶Delikates chlieb╉ a ‶Chlieb Delikates╉ zapísaných pre tovary ‶výrobky z obilia┸ a to chlieb╉ v triede ぬど medzinárodného triedenia tovarov a slu:ieb┸ ktoré majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie┻Pri posudzovaní zameniteľnosti označení sú predmetom hod┽notenia ich vizuálne┸ fonetické a významové podobnosti s ohľa┽dom na ich dominantné a rozlišujúce prvky┸ pričom na základe celkového zhodnotenia uvedených aspektov treba určiť nebezpe┽čenstvo zámeny označení alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti┻ Nebezpečenstvo zámeny musí byť zhodnotené globálne a treba brať do úvahy všetky rele┽vantné skutočnosti┻ V danom prípade však najdôle:itejšiu úlohu zohráva fakt┸ :e samotný výraz delikates ‒ ktorý je odvodený od francúzskeho slova delikatesa s významom lahôdka┸ pochúťka┸ špecialita いpozri Veľký slovník cudzích slov┹ Vydavateľstvo SAMO┹ なひひばう ‒ nemá vo vzťahu k potravinárskym┸ resp┻ pekárskym vý┽robkom dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť┸ preto:e ide o lau┽datórny┸ t┻ j┻ pochvalný prvok ゅčo pripustil aj namietateľょ┸ ktorý vytvára vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti predstavu niečoho delikátneho┸ lahodného┸ výnimočného┻Zverejnené označenie ‶DEL)KATESO╉ bolo prihlásené ako kom┽binované označenie vo farebnom vyhotovení いzlatá┸ červenohne┽dáう┻ Ochranné známky namietateľa ‶Zmes Delikates╉┸ ‶Pečivo De┽likates╉┸ ‶Chlieb Delikates╉┸ ‶Delikates pečivo╉ a ‶Delikates chlieb╉ predstavujú slovné označenia┸ ktoré sú vyhotovené štandardným typom písma┻Pri posúdení zameniteľnosti kolíznych označení z fonetického hľadiska sa v prípade zverejneného ゅkombinovanéhoょ označenia predpokladá prednostná fonetická reprodukcia dominantného slovného prvku ‶DEL)KATESO╉ ‒ hoci v skutočnosti ide o zlo:enie dvoch slov ゅDEL)KAT a ESOょ do jedného celku a spotrebiteľská verejnosť nemá čas detailne skúmať farebné odtiene zlatej ‒ kto┽rý bude spotrebiteľská verejnosť vyslovovať jednoducho ako de-
likateso┻ V prípade ochranných známok namietateľa bude spot┽rebiteľská verejnosť reprodukovať oba slovné prvky┸ t┻ j┻ zmes 
delikates, pečivo delikates, chlieb delikates, delikates pečivo a deli-
kates chlieb┻ (oci sa v ochranných známkach namietateľa vysky┽tuje slovný prvok delikates┸ ktorý je podobný so slovným prvkom delikateso obsiahnutým vo zverejnenom označení┸ úrad dospel k záveru┸ :e spotrebiteľská verejnosť odlíši jednoslovné zverejne┽né označenie od dvojslovných ochranných známok namietateľa┻Z vizuálneho hľadiska úrad konštatoval┸ :e zverejnené ゅkom┽binovanéょ označenie sa u: na prvý pohľad líši od ゅslovnýchょ ochranných známok namietateľa┻ Celkové graピické vyhotovenie zverejneného označenia vrátane pou:itej kombinácie farieb úrad v danom prípade pova:oval za dostatočné na to┸ aby bola spotre┽biteľská verejnosť schopná vizuálne odlíšiť zverejnené označenie ako celok od čisto slovných ochranných známok namietateľa┻

Zo sémantického hľadiska úrad uviedol┸ :e všetky ochranné známky namietateľa sú tvorené kombináciou popisného prv┽ku ‶Zmes╉┸ resp┻ druhového prvku ‶Pečivo╉┸ ‶Chlieb╉ vo vzťahu k tovarom┸ pre ktoré sú ochranné známky namietateľa zapísané a laudatórneho┸ t┻ j┻ pochvalného prvku ‶Delikates╉┸ čo pripustil aj samotný namietateľ┻ Zverejnené označenie obsahuje slovný výraz ‶DEL)KATESO╉┸ ktorý vytvára v spotrebiteľskej verejnosti rovna┽ké alebo veľmi podobné sémantické predstavy ‒ niečoho delikát┽neho┸ výnimočného┸ lahodného ‒ ako slovný výraz ‶Delikates╉ ochranných známok namietateľa┻ Vzhľadom na uvedené skutoč┽nosti úrad dospel k záveru┸ :e zverejnené označenie i ochranné známky namietateľa majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť┸ ale zá┽roveň nevylúčil istú mieru sémantickej podobnosti medzi zverej┽neným označením a ochrannými známkami namietateľa┸ ktorá vyplýva z toho┸ :e porovnávané označenia sú nositeľmi rovnaké┽ho┸ resp┻ podobného sémantického obsahu┻Pred celkovým hodnotením zameniteľnosti zverejneného ozna┽čenia s ochrannými známkami namietateľa úrad pripomenul┸ :e pri komplexnom hodnotení je nutné zohľadniť všetky relevan┽tné skutočnosti┸ ktoré mô:u ovplyvniť vnímanie porovnávaných označení spotrebiteľskou verejnosťou v podmienkach existujú┽cich na trhu┻ V danom prípade je relevantné posudzovať otázku vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti medzi zverejne┽ným označením a namietanými známkami┸ pri ktorej treba vychá┽dzať najmä zo skutočnosti┸ či obsahujú taký zhodný prvok┸ ktorý by spôsoboval asociáciu medzi týmito označeniami┻ Vo všetkých ochranných známkach namietateľa sa vyskytuje jeden a ten istý slovný prvok ‶Delikates╉┸ ktorý však nie je zhodný so slovným prvkom ‶DEL)KATESO╉ nachádzajúcim sa vo zverejnenom ozna┽čení┻ Aj za predpokladu sémantickej ‶zhody╉ oboch slovných prvkov┸ ktoré sú odvodené od francúzskeho výrazu delikatesa┸ je nutné konštatovať┸ :e samotný výraz predstavuje nedištinktívny prvok pochvalného charakteru┻ V tejto súvislosti úrad pozname┽nal┸ :e spotrebiteľská verejnosť sa mô:e stretnúť pri pekárskych výrobkoch aj s ďalšími slovnými alebo kombinovanými ochranný┽mi známkami ‒ ktoré obsahujú sémanticky zhodný výraz ゅnapr┻ ‶DEL)KATES ┽ )MR)C( JUR)ŠTA╉┹ ‶DEL)KATES ┽ VLAD)SLAVA JU┽R)ŠTOVÁ╉┹ ‶Delikatesa╉┹ ‶Zlaté Delikatesky╉┹ ‶DOBR8 C(LEBÍK Delikates╉┹ ‶Delikates z najlepších surovín╉ょ ‒ ktoré sú zapísané pre osoby odlišné od namietateľa┻ A z tohto dôvodu mo:no vylú┽čiť vznik mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti medzi zverej┽neným označením a ochrannými známkami namietateľa vo vedo┽mí spotrebiteľskej verejnosti┸ a to aj pri ich súčasnom pou:ití na zhodných a【alebo podobných tovaroch či slu:bách┻Berúc do úvahy výsledky jednotlivých posudzovaných krité┽rií┸ úrad z komplexného hľadiska dospel k záveru┸ :e fonetické a vizuálne odlišnosti ‶prevá:ia╉ nad istou mierou sémantickej podobnosti medzi porovnávanými označeniami┸ tak:e zverejne┽né ゅkombinovanéょ označenie nie je zameniteľné s ochrannými ゅslovnýmiょ známkami namietateľa┸ pričom k nezameniteľnosti predmetných označení prispieva tie: fakt┸ :e vo vedomí spotrebi┽teľskej verejnosti nebude dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti┻Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti úrad zamietol ná-
mietky proti zápisu zverejneného označenia do registra 
ochranných známok┻

Spracoval Ing. Elemír Murček
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DV-R 13/2009 aょ Európske právobょ に┻は ‒ Ochranné známkycょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochrannej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ な písm┻ bょ┸ čl┻ はぬ ods┻ は ‒ ‶Orsay ┻【┻ O()M いO orsayう╉dょ な┻ Žalobný návrh┸ ktorým sa po:aduje┸ aby Súd prvého stupňa ES prikázal Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅznám┽ky┸ vzory┸ modelyょ ゅO()Mょ zapísať prihlásené označenie ako ochrannú známku spoločenstva┸ je neprípustný┻ に┻ V prípade slovnej ochrannej známky spoločenstva ‶O orsay╉ a staršej národnej slovnej ochrannej známky ‶D┅ORSAY╉┸ kto┽ré sú si veľmi podobné a zahŕňajú toto:né tovary triedy にの┸ je dané nebezpečenstvo zámeny v zmysle čl┻ ぱ ods┻ な písm┻ bょ nariadenia ねど【ひね【ES┻eょ Rozsudok zo なね┻ februára にどどぱ ゅprávna vec T┽ぬひ【どね┸ Orsay Gmb( ┻【┻ Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅznámky┸ vzory┸ modelyょ ゅO()Mょょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ な┸ s┻ ねひ┻
DV-R 14/2009aょ Európske právobょ に┻は ‒ Ochranné známkycょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochran┽nej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ の ‒ ‶Citigroup ┻【┻ O()M いC)T)う╉dょ V prípade ochrannej známky ‶C)T)╉ pre slu:by v oblasti pre┽clievania a staršej ochrannej známky ‶C)T)BANK╉ pre slu:by z oblasti ピinančníctva je dané nebezpečenstvo zámeny┻ieょ Rozsudok zo なは┻ apríla にどどぱ ゅprávna vec T┽なぱな【どの┻ Citigroup )nc┻ a iní ┻【┻ Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅznámky┸ vzory┸ modelyょ ゅO()Mょょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ な┸ s┻ のぬ┻
DV-R 15/2009aょ Európske právobょ に┻は ‒ Ochranné známkycょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochran┽nej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ な písm┻ aょ ‒ ‶NewSoft Tech┽nology ┻【┻ O()M いPresto┿ Bizcard Readerう╉dょ V prípade slovnej ochrannej známky ‶Presto┿ Bizcard Reader╉ a kombinovanej ochrannej známky ‶Presto╉┸ ktoré sú obidve okrem iného zapísané pre počítačové programy┸ je dané ne┽bezpečenstvo zámeny┻i

eょ Rozsudok z にに┻ mája にどどぱ ゅprávna vec T┽にどの【どは┸ NewSoft Technology Corp┻ ┻【┻ Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅznámky┸ vzory┸ modelyょ ゅO()Mょょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ な┸ s┻ のは┻
DV-R 16/2009aょ Nemeckobょ に┻は ‒ Ochranné známkycょ Známkový zákon す ぬ ods┻ な┸ す ぱ ods┻ に č┻ な ‒ ‶Portrét Marlene Dietrich╉dょ な┻ Portrét osoby ゅne:ijúcej alebo :ijúcejょ je v zásade prístupný známkovoprávnej ochrane┻ に┻ Portrét osoby┸ ktorá je spotrebiteľom známa┸ nedisponuje potrebnou rozlišovacou spôsobilosťou pri takých tovaroch a slu:bách┸ v prípade ktorých si spotrebitelia vytvoria tema┽tickú alebo inú vecnú súvislosť so zobrazenou osobou a toto preto ponímajú len ako popisný odkaz na túto osobu a nie ako odkaz na pôvod dotknutých tovarov alebo slu:ieb od určitého podnikateľského subjektu┻eょ Uznesenie ) ZB にな【どは z にね┻ apríla にどどぱ┸ Bundesgerichtshoffょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ な┸ s┻ はぱ┻
DV-R 17/2009aょ Nemeckobょ に┻な ‒ Vynálezycょ Dohovor o udeľovaní európskych patentov ゅEPDょ č┻ のね ods┻ に┹ Patentový zákon す ぬ ods┻ な ‒ ‶Schalungsteil╉dょ K stavu techniky mô:e podľa čl┻ のね ods┻ に EPD 【 す ぬ ods┻ な pa┽tentového zákona なひぱな patriť taktie: ponuka┸ a to vtedy┸ ak v konkrétnom prípade bolo mo:né na základe :ivotnej skúse┽nosti reálne predpokladať pred okamihom relevantným pre prieskum spôsobilosti na ochranu sprístupnenie poznatkov poskytnutých adresátovi ponuky ľubovoľnej tretej osobe┻eょ Rozsudok X ZR なぱひ【どぬ z ぱ┻ júla にどどぱ┸ Bundesgerichtshoffょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ な┸ s┻ ばに┻
DV-R 18/2009aょ Európske právo ゅRakúskoょbょ に┻は ‒ Ochranné známky Európsky civilný proces

Právne vety rozhodnutí 
z GRUR Int.
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cょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochran┽nej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ ね┸ čl┻ ひ ods┻ な písm┻ bょ┸ čl┻ ひな┸ ひに písm┻ bょ┸ ひぬ┸ ひの ods┻ ぬ a čl┻ ひひ┹ nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねね【にどどな z にに┻ decembra にどどど o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach čl┻ の č┻ ぬ┸ čl┻ にぬ a にね┹ známkový zákon す はひd ods┻ な┹ známkový zákon ゅNemeckoょ す の ods┻ に ‒ ‶PERSONAL S(OP╉dょ な┻ Podľa čl┻ ひひ ods┻ な nariadenia ねど【ひね【ES sú v Rakúsku na vydanie predbe:ného opatrenia v prípade porušenia práv z ochrannej známky spoločenstva príslušné aj súdy┸ ktoré nie sú súdmi pre ochranné známky spoločenstva┸ a to nezávisle od ‒ podľa す はひd ods┻ な známkového zákona ‒ prenesenej vý┽lučnej príslušnosti na Obchodný súd vo Viedni┻ に┻ Ak sa :alovaný odvoláva proti nároku vyplývajúcemu z po┽rušenia práv z ochrannej známky spoločenstva na prioritu do┽mény zaregistrovanej v Nemecku┸ je v zmysle čl┻ ぱ ods┻ ね naria┽denia ねど【ひね【ES potrebné posúdiť podľa nemeckého práva┸ či :alovanému vzniklo staršie právo na označenie┻eょ Uznesenie なば Ob にに【どばw z なな┻ decembra にどどば┸ Oberster Ge┽richtshoffょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ な┸ s┻ ばね┻
DV┽R なひ【にどどひaょ Európske právobょ Ochrana odrôd rastlíncょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ になどど【ひね z にば┻ júla なひひね o právach spoločenstva k odrodám rastlín čl┻ は┸ ば┸ はど┸ はに┸ はば┸ ばど┸ ばの┸ ばは┸ ぱぱ┹ nariadenie Komisie ゅESょ č┻ なにぬひ【ひの z ぬな┻ mája なひひの┸ ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady ゅESょ č┻ になどど【ひね┸ čo sa týka konania pred Úradom spolo┽čenstva pre odrody rastlín čl┻ はど┸ はに ‒ ‶Ralf Schräder ┻【┻ Úrad spoločenstva pre odrody rastlín いSUMCOL どなう╉dょ な┻ Odroda SUMCOL どな nedisponuje odlišnosťou vo vzťahu k referenčnej odrode Plectranthus ornatus z Juhoafrickej re┽publiky ゅvan Jaarsveldょ┻ に┻ Rozhodnutie sa týka konania pri určovaní odlišnosti no┽voprihlásenej odrody v porovnaní s referenčnou odrodou zo vzdialenej krajiny┻ieょ Rozsudok z なひ┻ novembra にどどぱ ゅprávna vec T┽なぱば【どは┸ Ralf Schräder ┻【┻ Úrad spoločenstva pre odrody rastlínょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なぬぬ┻
DV-R 20/2009aょ Európske právobょ に┻は ‒ Ochranné známkycょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochran┽nej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ な písm┻ bょ ‒ ‶Coca┽Cola ┻【┻ O()M いMEZZOPANEう╉dょ V prípade ochranných známok ‶MEZZO╉ a ‶MEZZOM)X╉ pre li┽monády┸ pivá┸ ale ゅt┻ j┻ svetlé pivo┸ silno alkoholizovanéょ a por┽ter ゅt┻ j┻ silné čierne pivo┸ zvyčajne horkéょ a ochrannej známky ‶MEZZOPANE╉ pre vína nie je dané nebezpečenstvo zámeny┻ Chýbajúca podobnosť medzi dotknutými tovarmi v spojitosti 

 s priemernou vizuálnou a fonetickou podobnosťou dotknu┽tých ochranných známok┸ ako aj s neexistenciou sémantického významu ochranných známok v nemeckom jazyku zabraňuje vzniku zámeny u relevantných spotrebiteľov┸ a to aj napriek známosti staršej ochrannej známky ‶MEZZOM)X╉┻ieょ Rozsudok z なぱ┻ júna にどどぱ ゅprávna vec T┽なばの【どは┸ The Coca┽Cola Company ┻【┻ Úrad pre harmonizáciu vnútorné┽ho trhu ゅznámky┸ vzory┸ modelyょ ゅO()Mょょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なねぬ┻
DV-R 21/2009aょ Európske právo bょ に┻は ‒ Ochranné známkycょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochran┽nej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ な písm┻ bょ ‒ ‶(onda Motor Europe ┻【┻ O()M いMAG)C SEATう╉dょ V prípade slovného označenia ‶MAG)C SEAT╉ a kombinovanej ochrannej známky ‶Seat╉┸ obidve okrem iného pre náhradné dielce vozidiel┸ je dané nebezpečenstvo zámeny┻ieょ Rozsudok z ひ┻ septembra にどどぱ ゅprávna vec T┽ぬはぬ【どは┸ (onda Motor Europe Ltd ┻【┻ Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅznámky┸ vzory┸ modelyょ ゅO()Mょょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なねひ┻
DV-R 22/2009aょ Európske právobょ に┻は ‒ Ochranné známkycょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochran┽nej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ な písm┻ bょ ‒ ‶Promat ┻【┻ O()M いPromatう╉dょ V prípade slovnej ochrannej známky ‶Promat╉ a kombinovanej ochrannej známky ‶PROMASAL╉┸ obidve okrem iného pre sta┽vebné dielce┸ je dané nebezpečenstvo zámeny┻ieょ Rozsudok z など┻ septembra にどどぱ ゅprávna vec T┽ぬどど【どは┸ Pro┽mat Gmb( ┻【┻ Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅznám┽ky┸ vzory┸ modelyょ ゅO()Mょょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なのね┻
DV-R 23/2009aょ Európske právobょ に┻は ‒ Ochranné známky cょ Nariadenie Rady ゅESょ č┻ ねど【ひね z にど┻ decembra なひひぬ o ochran┽nej známke spoločenstva čl┻ ぱ ods┻ な písm┻ bょ ‒ ‶FVB ┻【┻ O()M いFVBう╉dょ V prípade slovného označenia ‶FVB╉ a slovnej ochrannej známky ‶FVD╉┸ obidve pre slu:by z oblasti ピinančníctva┸ pois┽ťovníctva a obchodu s nehnuteľnosťami┸ je dané nebezpečen┽stvo zámeny┻i
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eょ Rozsudok zo なば┻ septembra にどどぱ ゅprávna vec T┽など【どば┸ FVB Gesellschaft f“r Finanz┽ und Versorgungsberatung mb( ┻【┻ Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅznámky┸ vzory┸ mo┽delyょ ゅO()Mょょ┸ Súd prvého stupňa ESfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なのば┻
DV-R 24/2009aょ Nemeckobょ ね┻ぬ ‒ Nekalá súťa:Voľný pohyb tovarovcょ Zákon na ochranu proti nekalej súťa:i す ぬ┸ す ね č┻ なな┹ zákon o medicínskych výrobkoch す は a ば┹ Zmluva o zalo:ení ES čl┻ にぱ a ぬど ‒ ‶)n┽vitro┽Diagnostika╉dょ Dovozca┸ ktorý v Nemecku dodáva špecializovaným obchodní┽kom a obchodným sprostredkovateľom z Francúzska doveze┽né medicínske výrobky bez prebalu a informácie pre u:ívate┽ľov v nemeckom jazyku s cieľom ďalšieho vývozu do francúz┽sky hovoriacich krajín┸ koná podľa す ぬ a す ね č┻ なな zákona na ochranu proti nekalej súťa:i v porovnaní s す は a す ば zákona o medicínskych výrobkoch v rozpore s pravidlami súťa:e┸ po┽kiaľ vhodnými opatreniami nezabezpečí┸ aby jeho odberatelia tovar skutočne ďalej exportovali a nedodávali konečným spo┽trebiteľom v Nemecku┻eょ Uznesenie ) ZR なぬぬ【どば zo なば┻ júla にどどぱ┸ Bundesgerichtshoffょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なはな┻
DV-R 25/2009aょ Európske právo ゅNemeckoょbょ な┻な ‒ Autorské právo ゅliterárne┸ umelecké a vedecké dielaょ の┻ ‒ Medzinárodné súkromné právo a medzinárodný civilný proces Medzinárodné trestné právocょ Autorský zákon す に ods┻ な č┻ ね┸ なば┸ などは ods┻ な┹ Trestný poriadok す なななd┹ Zmluva o zalo:ení ES čl┻ にぱ┸ ぬど┹ smernica Európskeho parlamentu a Rady ゅESょ č┻ にどどな【にひ z にに┻ mája にどどな o zosúla┽dení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti čl┻ ね ods┻ に ‒ ‶Straピbarer Möbel┽nachbautenimport╉dょ Ak sú obvinení vá:ne podozriví┸ :e prostredníctvom dovozu napodobenín autorskoprávne chráneného nábytku a zaria┽ďovacích predmetov porušili k nim existujúce autorské práva┸ mô:e byť v priebehu trestného stíhania nariadené prepadnu┽tie nadobudnutého majetku a kvôli zaisteniu súkromnopráv┽nych nárokov poškodeného majiteľa práv aj skonピiškovanie obchodného imania špedičnej ピirmy┸ ktorej väčšinový spoloč┽ník a konateľ je jedným z obvinených┻ieょ Uznesenie に Ws のばひ【どぱ z なぬ┻ augusta にどどぱ┸ Oberlandesge┽richt M“nchenfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なはに┻

DV┽R には【にどどひaょ Maďarskobょ に┻ぱ ‒ Zemepisné označenia ゅoznačenia pôvodu výrobkov a údaje o pôvodeょcょ Parí:sky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva čl┻ な┸ に┹ Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise čl┻ に┹ známkový zákon ゅMaďarskoょ す ななぱ ‒ ‶Budweiser Bier╉dょ な┻ Národné úrady a súdy sú kompetentné na výmaz označenia pôvodu zapísaného pre iné krajiny podľa Lisabonskej dohody┻ に┻ Pivo mô:e byť predmetom označenia pôvodu┻ ぬ┻ Pre spôsobilosť údaja o pôvode byť predmetom ochrany nie je významné┸ či ide o oピiciálne pomenovanie miesta v jazyku danej krajiny┸ alebo ide o pomenovanie┸ ktoré je inak spôsobilé označiť zemepisný pôvod┻eょ Rozsudok Pfv┻)V┻にな┻なのぬ【にどどは【ば┻ a Pfv┻)V┻にな┻なはの【にどどは【ぱ ゅAnheuser Busch v┻ Budějovický Budvarょ z にぱ┻ marca にどどば┸ najvyšší súdfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なはぬ┻
DV-R 27/2009aょ Maďarskobょ に┻ぱ ‒ Zemepisné označenia ゅoznačenia pôvodu výrobkov a údaje o pôvodeょcょ Parí:sky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva čl┻ な ods┻ な┸ に┹ Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodnom zápise čl┻ に┸ の ods┻ ね┹ známkový zákon ゅMa┽ďarskoょ す ななぱ ‒ ‶Bud╉dょ な┻ Národné úrady a súdy sú kompetentné na výmaz označenia pôvodu zapísaného pre iné krajiny podľa Lisabonskej dohody┻ に┻ Pravidlá pou:iteľné pre označenia pôvodu┸ ako pomeno┽vanie územia┸ miesta alebo krajiny┸ je treba interpretovať reštriktívne┻ Zatiaľ čo k označeniu pôvodu mô:e byť pripo┽jený názov výrobku┸ toto nie je prípustné pre ostatné údaje┸ napríklad fantazijné označenia ako pivovar ゅv tomto prípade ‶BUDVAR╉ょ alebo skratky zemepisného pomenovania ゅv tomto prípade ‶BUD╉ょ┻eょ Rozhodnutia ぱ┻Pkf┻には┻どばは【にどどの【ば┻【 a ぱ┻Pkf┻には┻どばば【にどどの【ば┻【 zo なは┻ februára にどどは┸ Súd druhého stupňa a rozhodnutie Pfv┻)V┻にな┻ひはに【にどどは【の z にな┻ marca にどどば┸ najvyšší súdfょ GRUR )nt┻ にどどひ┸ č┻ に┸ s┻ なはは┻
 i Základná téza redakcie GRUR )nt┻

Spracovala Mgr. Jitka Mikuličová
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SPRÁVY Z ÚPV SR

Vplyv globálnej krízy?Keď sa pozrieme na štatistiku prihlášok predmetov prie┽myselných práv v ÚPV SR za prvých päť mesiacov tohto roka a porovnáme ju s rovnakým obdobím vlaňajška┸ došlo najmä 
k poklesu prihlášok ochranných známok ゅOZょ┸ celkove o ぬぬ ガ┻ Slovenskí prihlasovatelia podali ひどぬ prihlášok OZ┸ čo je o takmer ぬな ガ menej oproti minulému roku┸ a zahraniční にはな┸ čo predstavuje viac ako ねな ガ┽ný pokles┻ Pribli:ne o なひ ガ poklesli prihlášky dizajnov┸ pričom o mínusové číslo sa ‶zaslú:ili╉ slovenské subjekty┻ 

Pri patentových prihláškach došlo k nárastu o necelé ぬ ガ vďaka prihláškam zo zahraničia a zahraniční prihla┽sovatelia majú podiel i na bezmála に ガ┽nom náraste prihlášok ú:itkových vzorov┻
(mz)

Quo vadis, PCT?Prijatím Zmluvy o patentovej spolupráci ゅPCTょ v júni なひばど vo Washingtone boli polo:ené právne základy medzinárodného patentového systému┻ Od nadobudnutia účinnosti zmluvy v roku なひばぱ bolo v priebe┽hu prvých なぱ rokov jej fungovania podaných Medzinárodnému úradu W)PO にのど┽tisíc medzinárodných prihlášok┻ Počas nasle┽dujúcich štyroch rokov sa ich počet zdvojnásobil a zdvojnáso┽bil sa aj v priebehu ďalších štyroch rokov┸ čím dosiahol hranicu な milión┻ Takáto dynamika zvýšenia počtu prihlášok a popularita systé┽mu právnej ochrany prostredníctvom PCT┸ ktorej členmi je v sú┽časnosti なねな krajín┸ si nevyhnutne vy:aduje jej priebe:nú moder┽nizáciu tak┸ aby zmluva bola schopná trvale uspokojovať potreby pou:ívateľov systému a dr:ať krok s technologickým vývojom┻ Reforma systému PCT odštartovaná v roku にどどど priniesla v prie┽behu nasledujúcich rokov mno:stvo zmien v administratívnom konaní┻Poskytnúť komplexné informácie z prvej ruky o detailoch pri┽jatých zmien┸ ich dôsledkoch na prihlasovateľov a tie: informá┽cie o ďalšom smerovaní medzinárodného patentového systému bolo hlavným dôvodom na zorganizovanie odborného seminára na tému Aktuálny vývoj a reformy v systéme medzinárodnej 
ochrany patentov┸ ktorý なに┻ ‒ なぬ┻ mája にどどひ pripravil Úrad prie┽myselného vlastníctva SR v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva reprezentovanou odborníkmi na proble┽

matiku PCT Silvijou Trpkovskou a Patrikom Graninom┻Cieľovou skupinou seminára boli patentoví zástupcovia┸ zá┽stupcovia podnikov a ピiriem┸ vysokých škôl┸ Slovenskej akadémie vied atď┻┸ ktorí sa zaujímajú o priemyselnoprávnu ochranu v me┽dzinárodnom meradle┻
(ež)

Technická spolupráca s OHIM-omSlovensko bolo prvé z troch štátov ゅČesko┸ Slovinskoょ┸ ktoré v marci navštívili Andrea Di Carlo a José )zquierda┸ zástupcovia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅochranné známky a dizajnyょ ゅO()Mょ┻ Patentové úrady spomínaných štátov patria v strednej Európe medzi najaktívnejšie v spoločných projektoch s O()M┽om┸ najmä v oblasti technickej spolupráce┻ V rokoch にどどひ ‒ にどなな spolupráca spočívajúca v harmonizácii praktík súvisiacich s ochrannými známkami a zapísanými dizajn┽mi spoločenstva ゅCTM a RCDょ má byť orientovaná do šiestich oblastí┺ぇ triedenie ochranných známok zalo:ené na existujúcom pro┽jekte Euroclass a vznik spoločnej databázy s triedením tovarov a slu:ieb pou:iteľnej v ka:dom národnom úrade i pre verej┽nosť┹ぇ informácie o ochranných známkach zalo:ené na existujúcom projekte TMView┹ sprístupnenie údajov z registrov ochranných známok na úrovni EÚ┸ prípadne v globálnejšom prostredí pre verejnosť┹ぇ zameniteľnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb┹ rozší┽renie databázy O()M┽u o rozhodnutia o zameniteľnosti┸ resp┻ podobnosti tovarov a slu:ieb o údaje z iných úradov s cieľom harmonizovať rozhodovaciu prax v Európe┹ぇ efektívnejšie uplatňovanie práv vyplývajúcich zo seniori-
ty┹ zjednodušenie preukazovania práv aj po uplynutí platnosti starších ochranných známok┹ぇ štandardy IT┹ konsolidácia doterajších výsledkov harmonizá┽cie XML štandardov pre známky a dizajny s vyu:itím informač┽ných systémov┹ぇ dizajny┹ šírenie informácií o právach týkajúcich sa dizajnov na rôznych úrovniach v rámci EÚ┻
Predstavitelia ÚPV SR na stretnutí so zástupcami O()M┽u なな┻ marca にどどひ opakovane zdôraznili potrebu zohľadnenia ピinan┽čného nastavenia tých národných úradov členských štátov EÚ┸ ktoré sú napojené na štátne rozpočty svojich krajín a ich rozpoč┽tové pravidlá im neumo:ňujú v plnej miere vyu:iť prostriedky prichádzajúce v rámci technickej spolupráce┻ Uvedená po:iadavka je dôle:itá najmä v súvislosti s opatrením od roku にどなど prideľovať┸ resp┻ prerozdeľovať のど ガ obnovovacích poplatkov za CTM národným úradom┻ V O()M┽e sú toho názoru┸ :e tento problém by mala riešiť legislatíva EÚ tak┸ :e ピinančné prostriedky by boli účelovo viazané na aktivity súvisiace s CTM a RCD vrátane aktivít týkajúcich sa zlepšenia účinnosti vymo:i┽teľnosti práv┸ ďalej vzdelávania┸ šírenia informácií┸ budovania jed┽notnej infraštruktúry )T a pod┻

(jp)

Správy z ÚPV SR

p j ý j j
k poklesu prihlášok ochranných známok ゅOZょ┸celkove o ぬぬ ガ┻ Slovenskí prihlasovatelia podali ひどぬ prihlášok OZ┸ čo je o takmer ぬな ガ menej oproti minulému roku┸ a zahraniční にはな┸ čo predstavuje viac ako ねな ガ┽ný pokles┻ Pribli:ne o なひ ガ poklesli prihlášky yyyydizajnov┸ pričom o mínusové číslo sa ‶zaslú:ili╉ slovenské subjekty┻ 
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SPRÁVY Z WIPO

Hranica jeden milión zdolanáDňa なね┻ mája にどどひ počet zapísaných medzinárodných ochran┽ných známok podľa Madridského systému dosiahol hranicu jeden milión┻ V poradí miliónta známka bola zapísaná pre rakúsku ‶eko╉ spoločnosť Grüne Erde┸ ktorá sa špecializuje na výrobky z dreva┸ textilu a na naturálnu kozmetiku┻

Madridský systém pre medzinárodný zápis ochranných zná┽mok bol vytvorený v roku なぱひな a prihlášky je mo:né podávať dvoma cestami ‒ podľa Madridskej dohody ゅなぱひなょ a podľa proto┽kolu k tejto dohode ゅなひぱひょ┻ Madridský systém spravuje Medziná┽rodný úrad W)PO so sídlom v Ženeve┻Zvýšený záujem o ochranu tovarov a slu:ieb prostredníctvom medzinárodných ochranných známok je odrazom prudko rozvíja┽júceho sa obchodu v ostatných dvoch desaťročiach┻ Prvá medzi-
národná ochranná známka bola zapísaná v roku 1893 pre čo┽koládu švajčiarskej spoločnosti maker Russ┽Suchard ┃ Company┻ Trvalo ひぬ rokov┸ kým došlo v roku なひぱは k zápisu のどど どどど┻ medzi┽národnej ochrannej známky patriacej švajčiarskemu Sandoz AG┸ teraz vo vlastníctve nemeckej spoločnosti BASF SE┻ O なの rokov neskôr bola zapísaná v poradí ばのど どどど┻ ochranná známka┸ ktorá patrí nemeckej ピirme microTec Gesellschaft f“r Mikrotechnologie mb(┻ ひどど どどど┻ medzinárodná ochranná známka pribudla do re┽gistra W)PO v Ženeve v roku にどどは zásluhou čínskej spoločnosti Chaozhou Fengxi Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory┻

 http┺【【www┻wipo┻int 
 (ab) 

Ženevské stretnutia týkajúce sa patentovV dňoch にぬ┻ ‒ にば┻ marca にどどひ sa v Ženeve konalo 13. zasad-
nutie Stáleho výboru Svetovej organizácie duševného vlast-
níctva ゅW)POょ pre patentové právo┻ Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia členských štátov W)PO┸ zástupcovia W)PO vrátane generálneho riaditeľa Francisa Gurryho a ako pozorovatelia zá┽stupcovia viacerých medzinárodných a mimovládnych organizá┽cií┻ Zasadnutiu predsedal Maximiliano Santa Cruz z Čile┻ Diskusia bola venovaná najmä nasledovným témam┺ privilégiá vzťahu klient ‒ patentový zástupca┸ výluky z patentovateľnosti a obmedzenia práv vyplýva┽júcich z patentu┸ šírenie pa┽tentových informácií a vzťah patentov k rôznym druhom noriem a štandardov┻ Disku┽sia k prvým trom uvedeným témam bude pokračovať aj na nasledujúcom┸ v poradí なね┻ zasadnutí výboru┸ ktoré┽ho termín bol predbe:ne sta┽novený na ひ┻ ‒ なぬ┻ november にどどひ┻ Deň pred začiatkom zasad┽nutia Stáleho výboru W)POpre patentové právo┸ t┻ j┻ にに┻ marca にどどひ┸ sa v Ženeve uskutočnilo aj stretnutie tzv┻ skupiny B+┸ t┻ j┻ zástup┽cov priemyselne vyspelých štátov┸ Európskeho patentového úradu ゅEPÚょ a Európskej ko┽misie┸ na ktorom boli prediskutované mo:nosti vzájomnej spo-
lupráce zameranej na skrátenie a skvalitnenie prieskumu 
patentových prihlášok┻ Zástupcovia Japonského patentového úradu┸ Patentového a známkového úradu Spojených štátov amerických a EPÚ struč┽ne predstavili projekty spolupráce zamerané na dosiahnutie uvedených cieľov známe pod názvami Patent Prosecution (igh┽way┸ Share a Utilisation Pilot Project┻ Projekty sú v štádiu reali┽zácie┸ resp┻ testovania┻ Na základe prezentovaných informácií sa dá usudzovať┸ :e pre prihlasovateľov je najatraktívnejším projekt Patent Prosecution (ighway┸ vďaka ktorému sa doba od podania prihlášky po udelenie patentu skracuje údajne o viac ako にの me┽siacov┻ 

(lm)

Medzinárodný úrad W)PO upozorňuje majiteľov medzi┽národných ochranných známok┸ :e v súčasnosti im mô:u byť doručené listy od určitých organizácií s ponukou zápi┽su ochranných známok v ich databázach┸ ktoré sa zdajú byť úradnej povahy┻ Medzinárodný úrad varuje majiteľov medzi┽národných známok a ich zástupcov┸ :e takéto databázy ne┽majú :iadny právny účinok týkajúci sa ochrany v nich zapísa┽ných známok┸ a preto je takáto registrácia zbytočná┻

http://www.wipo.int


52 duševné vlastníctvo | 2 | 2009 www.upv.sk

SPRÁVY Z WIPO

Zjednodušenie MPTZasadnutie Výboru medzinárodných expertov W)PO┸ ktoré sa konalo なは┻ ‒ にど┻ marca にどどひ v Ženeve┸ odsúhlasilo zjednodušenie štruktúry medzinárodného patentového triedenia ゅMPTょ┻ Refor┽ma má zabezpečiť konzistentnejšie výsledky rešerší v úradoch priemyselného vlastníctva a ich širšie vyu:itie┻ Generálny riaditeľ W)PO 
Francis Gurry privítal tie┽to odporučenia a zároveň konštatoval┺ 

– Systém MPT je unikát-
nym medzinárodným ná-
strojom na vyhľadávanie pa-
tentových informácií. Krok 
smerom k zjednodušeniu 
systému rozšíri možnosti 
využívania technologických 
vedomostí uložených v pa-
tentových databázach. 

Súčasná štruktúra MPT zavedená v roku にどどは pozostáva zo zá┽kladnej úrovne a rozšírenej┸ oveľa detailnejšej úrovne┻ Najnovšia reforma prinesie viacero podstatných zmien┺ な┻ Štruktúra MPT sa zjednoduší zrušením rozdielu medzi zá┽kladnou a rozšírenou úrovňou od januára にどなな┻ Úrady┸ ktoré v súčasnosti vyu:ívajú základnú úroveň┸ budú môcť vyu:í┽vať hlavné skupiny jednotnej štruktúry┻ Aktualizovaná verzia bude publikovaná ka:dý rok な┻ januára s mo:nosťou druhej publikácie v prípade veľkého počtu zmien┻に┻ Vývoj MPT sa urýchli budovaním jednotného MPT so začle┽ňovaním lokálneho zatrieďovania┸ ako je triedenie v USA┸ in┽terné patentové triedenie EPÚ ゅECLAょ a triedenie pou:ívané v Japonskom patentovom úrade┸ tzv┻ F)【F ゅFile )ndex a F┽termょ podľa nového pracovného postupu┻ ぬ┻ Nový pracovný postup bude vyu:ívať tzv┻ e┽Fórum┸ v rámci ktorého budú môcť experti viesť technické konzultácie s cie┽ľom dosiahnuť väčšiu efektívnosť a kvalitu práce┻ね┻ Práce na revízii súčasného MPT a súvisiace postupy budú po┽kračovať a v roku にどなど sa prehodnotia┻ 
Výbor medzinárodných expertov podá správu Zhroma:deniu únie pre MPT v septembri にどどひ a očakáva┸ :e únia revíziu pod┽porí┻ 

http┺【【www┻wipo┻int
(ač)

Prvé stretnutie členov novovytvorenej 
pracovnej skupinyV nadväznosti na minuloročné septembrové zasadanie Zhro┽ma:denia Lisabonskej únie┸ ktoré rozhodlo o vytvorení pracovnej skupiny zameranej na zlepšenie procesov konania podľa Lisa┽bonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárod┽nom zápise┸ prvé stretnutie členov pracovnej skupiny sa konalo なば┻ ‒ にど┻ marca にどどひ v Ženeve┸ v sídle W)PO┻
(lavnými bodmi zasadania boli┺ ‒ špeciピické spôsoby oznamovania notiピikácií o zápise označenia  pôvodu┸ vyhlásení o odmietnutí ochrany┸ vzatí späť vyhláse┽nia o odmietnutí ochrany príslušným orgánom zmluvných kra┽jín┸ ‒ špeciピické spôsoby zasielania oznamov ゅnotiピikáciíょ elektronic┽ky┻
Medzinárodný úrad W)PO ゅďalej medzinárodný úradょ navrhol rozšíriť kapitolu 4 a kapitolu 6 Vykonávacieho predpisu k Lisa┽bonskej dohode┻ 
Kapitola 4 upravuje postupy konania príslušného orgánu zmluvnej krajiny vo veci vyhlásenia o odmietnutí ochrany ゅpra┽vidlo ひ a などょ úplne alebo čiastočne a vzatie späť vyhlásenia o od┽mietnutí ゅpravidlo ななょ┻ Medzinárodný úrad navrhol doplniť kapitolu o mo:nosť prí┽slušného orgánu zmluvnej krajiny oznamovať medzinárodnému úradu úplné alebo čiastočné priznanie ochrany pred uplynutím jednoročnej lehoty stanovenej na odmietnutie ochrany označe┽nia pôvodu podľa Lisabonskej dohody a jej vykonávacieho pred┽pisu┻
Kapitola 6 pravidlo にに vykonávacieho predpisu upravuje spô┽soby oznamovania o medzinárodnom zápise alebo akýchkoľvek iných oznámení medzinárodného úradu príslušným orgánom zmluvných krajín┻Uvedené pravidlo stanovuje povinnosť medzinárodnému úra┽du doručiť zásielku takým spôsobom┸ ktorý mu umo:ňuje určiť dátum prijatia oznámenia o medzinárodnom zápise a v ostatných prípadoch zistiť┸ :e oznámenie bolo prijaté┻Medzinárodný úrad navrhol doplniť znenie pravidla にに ods┻ な o odkaz na administratívne pokyny a tie budú obsahom pravidla にぬbis┻
Elektronická forma je jednou z najúčinnejších a najistej-

ších spôsobov doručovania oznamov.Obidva návrhy boli pracovnou skupinou prijaté a budú predlo┽:ené Zhroma:deniu Lisabonskej únie┻
(jo)

http://www.wipo.int
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Slová chvály na prediagnostiku vykonávanú 
ÚPV SREurópsky patentový úrad v spolupráci s francúzskym Národ┽ným inštitútom priemyselného vlastníctva realizuje projekt prediagnostiky predmetov priemyselných práv┸ ktorého cieľom je zvýšiť povedomie podnikateľského sektora o priemyselnom vlastníctve┻ So zámerom výmeny skúseností z poskytovania uvedenej slu:┽by sa なぬ┻ ‒ なの┻ mája にどどひ vo francúzskom Lille stretli zástupcovia なに národných patentových úradov┸ ktoré sa do pilotného projek┽tu zapojili v roku にどどぱ┻ Ako odznelo na stretnutí┸ zatiaľ najlep-

šie si v prediagnostike počína ÚPV SR┸ ktorý doteraz vypra┽coval pre malé a stredné podniky ぬど hodnotiacich správ ゅnapr┻ Rakúsky patentový úrad なの┸ Taliansky patentový a známkový úrad なな┸ rumunský Štátny úrad pre vynálezy a ochranné znám┽ky などょ┻ 
Najviac diskutovanými témami boli rozsah prediagnostiky 

a jej prípadné spoplatnenie. Napríklad v Rakúsku má hod┽notiaca správa spolu s konkrétnymi odporúčaniami v priemere ぬど strán a obsahuje aj informácie súvisiace s marketingovými aktivitami podniku a komercionalizáciou predmetov priemy┽selných práv┻ Naopak┸ vo Fínsku bývajú takéto správy pribli:ne štvorstranové┻ Pracovníci ÚPV SR pri tvorbe správ vychádzajú z francúzskeho konceptu a výsledná správa zvyčajne nepresiahne なの strán┻ Účastníci stretnutia sa zhodli na tom┸ :e nie je dôle:itý rozsah hodnotiacich správ┸ ale prínos prediagnostiky k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku a k zlepšeniu jeho postavenia na trhu┻Pokiaľ ide o spoplatnenie prediagnostiky┸ napr┻ vo Fínsku┸ Ta┽liansku a v Rakúsku uva:ujú o takejto mo:nosti┸ ale tamojšie pod┽nikateľské prostredie a miera inovácií sú na inej úrovni ako na Slovensku┻ Ostatné patentové úrady vrátane ÚPV SR zatiaľ neplá┽nujú spoplatniť uvedenú slu:bu┻Na záver stretnutia jeho účastníci konštatovali┸ :e projekt je určite prínosom nielen pre malé a stredné podniky┸ ale aj pre pa┽tentové úrady┻ Vďaka prediagnostike sa zviditeľňujú vo verejnos┽ti┸ doká:u lepšie pochopiť problémy i potreby podnikateľského prostredia a čo je nemenej dôle:ité┸ dochádza k zvýšeniu počtu prihlášok predmetov priemyselných práv a na druhej strane k zní:eniu porušovania priemyselných práv┻
(mm)

Londýnsky dohovor platí aj v LitveV Litovskej republike l┻ mája にどどひ vstúpil do platnosti Londýn┽sky dohovor┻ Litva sa tak stala なの┻ štátom Európskeho patento┽vého dohovoru ゅEPDょ┸ ktorý pristúpil k Londýnskemu dohovo┽ru┻ Ten však v Litve nebude mať vplyv na po:iadavky prekladu európskych patentov┸ preto:e tieto ustanovenia sú u: súčasťou národného zákona a tvoria základ národného konania o patento┽vých prihláškach┻ Podľa uvedeného dohovoru zmluvné štáty EPD sa zriekajú po:iadavky prekladu udelených európskych patentov do svojho štátneho jazyka┸ i keď v niektorých krajinách ešte takýto preklad do štátneho jazyka stále vy:adujú┻ http┺【【www┻epo┻org
(ač)

Tri významné podujatiaEurópsky patentový úrad a Európska komisia v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky a českým predsedníctvom EÚ zorganizovali にぱ┻ ‒ ぬど┻ apríla にどどひ v Prahe tri významné podujatia týkajúce sa duševného vlastníctva ‒ Európ-
ske patentové fórum, konferenciu PATINNOVA 2009 a vyhlá-
senie najlepších európskych vynálezcov roka 2009┻ V čase zdanlivo nezastaviteľnej vlny inovácií jednou z domi┽nantných tém bola právna ochrana digitálnych technológií a di┽gitálneho dizajnu vyjadrujúcich moderný spôsob :ivota┻ Je to ďal┽šia výzva pre systém ochrany duševného vlastníctva┻ V uvedenej oblasti toti: nie je mo:né dovoliť si viac ako polročný inovačný cyklus┸ pričom súvisiaca právna ochrana je ‶kombinatorikouな╉ rôznych foriem ochrany ゅpatenty┸ dizajny┸ autorské práva┸ know┽how┸ resp┻ neformálne formy ochranyょ┻ V tejto súvislosti odznela aj kritika na zdĺhavé rokovania členských štátov EÚ o vytvorení patentu spoločenstva a európskeho patentového súdu┻ Takýto prístup škodí Európe a u: vôbec nezodpovedá Lisabonskej straté┽gii zameranej na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ aj rozvojom inovácií┻Viacerí prednášatelia sa venovali vplyvu ピinančnej a hospo┽dárskej krízy na investície do oblasti výskumu a vývoja┻ Je alar┽mujúce┸ :e uvedenú oblasť prvé ‶protikrízové╉ balíčky ‶obišli╉ a práve v nej priškrtili investície┸ čím sa len zrýchlil proces úpad┽ku podnikov┸ o strate ich konkurenčného inovačného náskoku ani nehovoriac┻ Napríklad prof┻ Ove Granstand z Chalmers University of Tech┽nology v Göteborgu zdôraznil┸ :e súčasná ピinančná kríza by mala vyslať politikom jasný signál┸ aký významný vplyv má duševné vlastníctvo na hospodárstvo a apeloval na ich politické vodcov┽stvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva┻

(jp)

 な Uviedol Jean┽Noël Durvy┸ riaditeľ sekcie inovačnej politiky Gene┽rálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podnikanie a priemysel┸ vo svojej úvodnej prednáške にひ┻ apríla┹ Európske patentové fórum a PAT)NNOVA にどどひ┻

http://wipo.epo.org
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Európski vynálezcovia roka 2009Na Pra:skom hrade sa にぱ┻ apríla konalo slávnostné odovzdáva┽nie prestí:nych cien Európsky vynálezca roka 2009┻Pribli:ne ねどど hostí privítal predseda Parlamentu Českej re┽publiky Miloslav Vlček a boli medzi nimi aj prezidentka Európ┽skeho patentového úradu ゅEPÚょ Alison Brimelowová a generálny riaditeľ GR Európskej komisie pre podnikanie a priemysel (einz Zourek┻O víťazoch v štyroch kategóriách rozhodla medzinárodná po┽rota zlo:ená zo zástupcov vedy┸ politiky i priemyslu┸ pričom do úvahy brala najmä prínos vynálezov z hľadiska zdravia a :ivotné┽ho prostredia┻Priemysel ‒ Cenu získali Jürg Zimmermann ゅŠvajčiarskoょ a Brian Drucker ゅUSAょ┻ Vynašli liek proti chronickej myeloidnej leukémii s bezprecedentnou mierou vyu:itia┻ Vo svojom prejave J┻ Zimmermann uviedol┸ :e u: dlhý čas sa ve┽nuje vývoju liečiv a dodal┺ – Ako Švajčiar som získal európsku cenu, 
je to pre mňa mimoriadna česť.MSP【výskum ‒ V kategórii malé a stredné podniky【výskum získal cenu Joseph Le Mer ゅFrancúzskoょ za prácu na výmenní┽ku tepla┸ vďaka ktorému sú vykurovacie systémy menej nákladné a pritom energeticky úspornejšie┻ Vynálezca sa poďakoval ぬの in:inierom┸ s ktorými spolupraco┽val┸ a tie: organizátorom podujatia┸ ktoré zviditeľňuje vynálezcov┸ pričom podotkol┸ :e – svet nie je dostatočne pozorný k inováciám 
a vynálezcom┻Neeurópske krajiny ‒ Porota ocenila Zhou Yiqinga a jeho tím ゅČínaょ z Ústavu epidemiológie a mikrobiológie Vojenskej lekár┽skej akadémie vied v Pekingu┻ Tím vyvinul liek proti malárii zalo┽:ený na tradičnej čínskej receptúre┻ Ocenenie za víťaza prevzal Silvio Gabriel zo spoločnosti Novar┽tis a v tejto súvislosti povedal┺ – Tento vynález lieči milióny ľudí 
a každý deň zachraňuje životy.Celo:ivotné dielo ‒ V tejto kategórii zvíťazil Adolf Goetzber-
ger ゅぱどょ z Nemecka┻ Ocenili ho za prácu súvisiacu so slnečnou energiou┸ za solárne články┸ ktoré sú :ivotaschopnou alternatívou k fosílnym palivám┻ – Bol to zaujímavý život, ‒ povedal A┻ Goetz┽berger┻ – Sám som prekvapený, ako ďaleko sme došli. Som rád, 
že ešte môžem vidieť, ako sa výsledky mojej práce premieňajú na 
realitu. 

Prezidentka EPÚ A┻ Brimelowová na margo vyhlásenia výsled┽kov uviedla┺ – Ocenenia sú oslavou kreativity vynálezcov, ktorí 
svojimi technickými, vedeckými a intelektuálnymi schopnosťami 
významne prispeli k technickému pokroku, rastu a zamestnanosti 
v Európe. A takéto schopnosti sú obzvlášť dôležité najmä v ekono-
micky ťažkých časoch.

Ceny pre najlepších európskych vynálezcov sú udeľované 
od roku 2006 každý rok a ide o spoločnú iniciatívu EPÚ a EK. Vyjadrujú úctu vynálezcom a vynálezom┸ ktoré významnou mie┽rou prispievajú k inováciám v Európe┸ a tým posilňujú jej ekono┽miku┻ 

Dňa 28. apríla bolo na Pražskom hrade zastúpené vynález-
com aj Slovensko. Bartolomej Janek z prešovskej ピirmy SP)NEA sa dostal medzi trojicu nominovaných na víťaza v kategórii MSP【výskum┻ B┻ Janek je pôvodcom prevodovky s krí:ovým redukčným mechanizmom┸ resp┻ lo:iskového reduktora TwinSpin┸ ktorý je vyu:ívaný všade tam┸ kde sa kladú vysoké nároky na prenos krútiaceho momentu z hľadiska presnosti┸ spoľahlivosti a :ivotnosti┸ tzn┻ v obrábacích strojoch a medicínskych prístrojoch┸ meracích zariadeniach┸ na┽vigačných systémoch┸ v leteckom a vojenskom priemysle a pod┻ V Európe hrá SP)NEA prím s vysoko presnými lo:iskovými reduk┽tormi┻V štvorročnej histórii oceňovania najlepších európskych vyná┽lezov sa slovenský vynálezca prvýkrát dostal do u:šej nominácie a aj keď nevyhral v danej kategórii┸ u: nominácia bola nesporne úspechom┻ Foto┺ www┻epo┻org

(jš)

http://www.epo.org
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San Maríno sa stane členom EPODňa にな┻ apríla にどどひ vláda Sanmarínskej republiky ulo:ila listiny o prístupe k Európskemu patentovému dohovoru┻ Tým sa な┻ júla にどどひ San Maríno stane ぬは┻ štátom Európskej patentovej organizácie┻ Európske patentové prihlášky podané v tento deň alebo neskôr budú zahŕňať určenie aj pre tento nový zmluvný štát┸ ale v prihláškach podaných pred týmto dňom nebude mo:né retroaktívne určiť San Maríno┻ EPÚ v snahe umo:niť čo najväčšiemu počtu prihlášok urče┽nie nového štátu dovolí prihlasovateľom┸ ktorí podajú prihlášky v júni にどどひ┸ aby na základe výslovnej :iadosti prihlasovateľa bol týmto prihláškam priradený dátum podania な┻ júl┻ Štátni prísluš┽níci┸ právnické osoby a obyvatelia s trvalým pobytom na území San Marína mô:u od な┻ júla podávať prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci na EPÚ ako prijímacom úrade┻ 
http┺【【www┻epo┻org 

 

117. zasadanieV Mníchove sa にね┻ ‒ には┻ marca にどどひ konalo v poradí 117. za-
sadanie Správnej rady Európskej patentovej organizácie ゅSR EPOょ┻ Na zasadaní boli schválené zmeny vo Vykonávacom predpise k Európskemu patentovému dohovoru ゅEPDょ┸ ktoré sa týkajú┺

ぇ konania o prihláškach s veľkým počtom nezávislých patento┽vých nárokov┸ kde prihlasovateľ bude vyzvaný┸ aby v lehote に mesiacov označil nároky┸ na ktoré má byť vykonaná rešerš┸ぇ prihlášky┸ ktorá je nejasná alebo veľmi stručná a nie je mo:né vykonať zmysluplnú rešerš na stav techniky┹ v takomto prípa┽de EPÚ vyzve prihlasovateľa┸ aby v lehote に mesiacov objasnil predmet┸ na ktorý má byť vykonaná rešerš┸ぇ lehoty na vyjadrenie sa k písomnému stanovisku k európskej patentovej rešerši┸ pričom lehota je stanovená na に mesiace┸ぇ konania o Euro┽PCT prihláškach┸ kde prihlasovateľ bude v prípade potreby vyzvaný┸ aby v lehote な mesiaca odstránil nedostatky┸ na ktoré je poukázané v písomnom posudku alebo v správe o medzinárodnom predbe:nom prieskume┸ ぇ lehoty na zaslanie oznámenia o zverejnení európskej rešeršnej správy v Európskom patentovom vestníku┸ぇ zmien v európskej patentovej prihláške a zavedenie povinnosti prihlasovateľa určiť┸ na základe ktorej časti prihlášky boli zme┽ny vykonané┸ぇ opatrení┸ ktorých aplikáciou sa zní:i mo:nosť zneu:ívania vy┽lúčených prihlášok na blokovanie konkurencie opakovaným podávaním prihlášok so zhodným obsahom┻
Zmeny vo Vykonávacom predpise k EPD nadobudnú účin-

nosť 1. apríla 2010.SR EPO ďalej schválila politiku poskytovania a ピinancova┽nia školení pre zamestnancov národných patentových úradov v oblasti vykonávania rešerší v databáze EPOQUE┻ 
(zv)

Medzinárodný seminár o dizajnoch Zástupcovia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu ゅochran┽né známky a dizajnyょ ゅO()Mょ sa ぬ┻ ‒ ね┻ júna にどどひ v čínskom meste Shunde zúčastnili na seminári venovanom ochrane dizajnov┻ Cie┽ľom seminára bolo porovnať systém ochrany dizajnov v Číne so systémami v Spojených štátoch amerických┸ Európe a v Japonsku a vymeniť si informácie o prieskume prihlasovaných priemysel┽ných dizajnov┻ Nechýbala ani diskusia so zainteresovanými stra┽nami zo súkromného sektora vrátane čínskych a zahraničných prihlasovateľov┸ ako si najlepšie chrániť dizajn┻Seminár sa uskutočnil s podporou O()M┽u┸ Japonského paten┽tového úradu┸ Štátneho úradu duševného vlastníctva Číny a Pa┽tentového a známkového úradu USA┻
http┺【【oami┻europa┻eu

(ač)

OHIM čaká volebný maratónÚrad pre harmonizáciu vnútorného trhu sa pripravuje na vý┽znamné zmeny na vysokých politických a odborných postoch┻ Najvýznamnejšie politické posty ‒ prezident a viceprezident O()M┽u i prezident odvolacích senátov O()M┽u ‒ budú uvoľne┽né v roku にどなど┸ pričom u: dnes je zrejmé┸ :e súčasný prezident Wubbo de Boer z (olandska a viceprezident Peter Lawrence z Veľkej Británie u: nebudú kandidovať┻ Jedným z horúcich kandidátov na post prezidenta O()M┽u bude súčasný predseda správnej rady Portugalčan Antonio Campinos┻Uskutočnia sa aj voľby predsedov odvolacích senátov a členov senátov O()M┽u┻Voľby do politických funkcií┸ a osobitne to┸ kto tieto posty obsa┽dí┸ majú pre členské štáty EÚ mimoriadny význam┻ Je ho potreb┽né vnímať v kontexte novej formy spolupráce medzi O()M┽om a národnými patentovými úradmi členských štátov EÚ i v kontex┽te neustáleho hľadania zmysluplného a vyvá:eného ‶spoluna:íva┽nia╉ komunitárneho systému a národných systémov ochranných známok a dizajnov┻Blí:iace sa voľby boli aj jednou z tém rokovania Správnej rady O()M┽u┸ ktoré sa konalo ね┻ ‒ は┻ mája にどどひ v španielskom Alicante┻
(jp)

http://www.epo.org
http://oami.europa.eu
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Práva duševného vlastníctva a tretie krajiny

Delegácia Európskej komisie sa の┻ mája にどどひ v Jakarte zú┽častnila na zasadnutí venovanom právam duševného vlastníctva s dôrazom na zlepšenie prístupu európskych exportérov na trhy v tretích krajinách vrátane )ndonézie┻ 
Pre EÚ predstavuje duševné vlastníctvo, založené na ino-

váciách a technologickom rozvoji, určujúci faktor v súťaži-
vosti európskych produktov na svetových trhoch a v spoloč-
nej obchodnej politike. Zo správy prednesenej zástupcom Európskej obchodnej komo┽ry ゅEUROC(AMょ vyplynuli tieto hlavné výzvy┺‒ politická pripravenosť a ochota venovať sa problematike práv duševného vlastníctva v )ndonézii┸‒ potreba zlepšiť niektoré špeciピické oblasti duševného vlastníc┽tva v nadväznosti na pripravovaný nový zákon┸ ‒ vymáhanie práv┸ ktoré zostáva kľúčovým problémom┹ je po┽trebné posilniť informovanosť v rámci európskych spoločností o existujúcej realite v )ndonézii a tie: zabezpečiť┸ aby )ndonézia pochopila┸ :e vymáhanie práv je kľúčom k dôveryhodnosti jej systému duševného vlastníctva┸‒ zmenšiť priepasť medzi vlastníkmi práv duševného vlastníctva a kanceláriami┸ zaoberajúcimi sa vymáhaním práv┹ k vyrieše┽niu problémov súvisiacich s vymáhaním práv duševného vlast┽níctva by prispelo vybudovanie ‶mosta╉ medzi zainteresovaný┽mi stranami┻Účastníci zasadnutia odsúhlasili┸ aby sa pracovná skupina pô┽sobiaca v oblasti duševného vlastníctva pre tretie krajiny zame┽rala na analýzu a revidovanie legislatívy o duševnom vlastníctve┸ podporila zriadenie centra pre duševné vlastníctvo a jeho komu┽nikáciu s národnou pracovnou skupinou v )ndonézii┻ Delegácia EK zároveň navrhla vypracovať dotazník o vnímaní )ndonézie európskymi spoločnosťami zameranom hlavne na vymáhanie práv┻ http┺【【www┻delidn┻ec┻europa┻eu

(ač) 

Analýza súvisiaca s pripravovaným 
patentom spoločenstvaNa zasadnutí pracovnej skupiny Rady EÚ pre duševné vlast┽níctvo ゅpatentyょ┸ ktoré sa konalo にに┻ apríla にどどひ v Bruseli┸ prof┻ Bruno van Pottelsberghe z Université Libre de Bruxelles prezen┽toval výsledky analýzy nákladov a prínosov pripravovaného 

patentu spoločenstva┸ ktorú vypracoval na základe objednávky Európskej komisie┻ Analýza obsahuje simuláciu príjmov z poplatkov za udr:iavanie platnosti patentov spoločenstva┸ ktoré by prislúchali jednotlivým členským štátom EÚ v prípade rôzne zvolenej výšky udr:iavacích poplatkov a pou:itia rôznych distribučných kľúčov na prerozde┽ľovanie celkového príjmu z udr:iavacích poplatkov medzi jednot┽livé členské štáty┻ Na zasadnutí viackrát odznela pripomienka┸ :e odhady prof┻ van Pottelsbergha sú príliš optimistické┻ Nereálnou sa javí najmä predpokladaná doba┸ počas ktorej má byť priemerný pa┽tent spoločenstva udr:iavaný v platnosti┻ Niektoré členské štáty kritizovali aj skutočnosť┸ :e analýza je zameraná na jedinú otáz┽ku ‒ na príjmy┸ ktoré by členské štáty mali z udr:iavania platnosti patentov spoločenstva┻ Nerieši však zásadnú otázku┸ a to aký do┽sah by malo vytvorenie patentu spoločenstva na európsky prie┽mysel┸ hlavne na malé a stredne veľké podniky┻ České predsedníctvo EÚ na zasadnutie pracovnej skupiny pred┽lo:ilo aj revidovaný návrh nariadenia o patente spoločenstva┻ Najzásadnejšiu zmenu predsedníctvo spravilo v článku にねd┸ kto┽rý upravuje otázku konverzie patentu spoločenstva na európ-
sky patent┻ Podľa návrhu nariadenia predlo:eného počas slovin┽ského predsedníctva mala byť konverzia patentu spoločenstva na európsky patent mo:ná kedykoľvek počas platnosti patentu┻ Podľa revidovaného návrhu bude mo:né zmeniť len prihlášku pa┽tentu spoločenstva na prihlášku európskeho patentu┻ Po udelení patentu u: konverzia mo:ná nebude┻ Niektoré členské štáty túto zmenu uvítali┸ iné s ňou zásadne nesúhlasia┻ 

(lm)

Kritika francúzskeho návrhu boja 
proti sťahovaniu údajov z internetuEurópski poslanci a zástupcovia európskeho telekomunikačné┽ho priemyslu vyzvali ministrov telekomunikácií にば členských štá┽tov EÚ┸ aby nebránili úsiliu Francúzska pri snahách zaviesť voči osobám podozrivým z nelegálneho sťahovania autorsky chráne┽ných materiálov cez internet postup ‶trikrát a von╉┻ Európsky parlament prijal mno:stvo zmien v legislatíve týka┽júcej sa elektronickej komunikácie┻ Jednou z nich je aj mo:nosť odpojiť zákazníka od internetu len na príkaz súdu┻ Táto zmena bola odpoveďou na francúzsky návrh ‶trikrát a von╉ podporený európskymi socialistami v Európskom parlamente┻ Európska komisia návrh predlo:ený prezidentom Sarkozym odmietla┸ no Francúzsko v záujme právnej ochrany autorských diel trvá na tom┸ aby osoby prichytené pri nezákonnom sťahovaní viac ako trikrát boli automaticky od internetu odpojené┻ W)PR┸ な【にどどひ

(ač)

http://www.delidn.ec.europa.eu
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Zasadanie V4 + 2

Maďarsko ‒ V maďarskom mestečku Röjtökmuzsaj sa ぱ┻ ‒ ひ┻ júna にどどひ stretli predsedovia patentových úradov krajín Vyšehradskej štvorky┸ pričom v druhý deň rokovania sa k nim pri┽pojili aj zástupcovia patentových úradov Rakúska a Chorvátska┻ Na stretnutí dominovala téma financovania európskeho pa-
tentového systému┸ ku ktorej bola otvorená diskusia na tohto┽ročnom marcovom zasadaní Správnej rady Európskej patentovej organizácie┻Predsedovia patentových úradov Vね vyslovili nesúhlas s tým┸ aby národné úrady v prípade mínusového rozpočtu Európskej patento┽vej organizácie ゅEPOょ jej poskytovali osobitný ピinančný príspevok vo forme pô:ičky┻ Nesúhlasili ani s navrhovanou zmenou pomernej časti odvodov z udr:iavacích poplatkov za európske patenty┸ ktoré ka:dý členský štát┸ na ktorý sa vzťahuje európsky patent┸ odvádza Európskemu patentovému úradu ゅEPÚょ v súčasnosti vo výške のど ガ┻ Pripustili však mo:nosť ďalších rokovaní o určení spodnej hranice výšky poplatkov za udr:iavanie národných patentov a od nej by sa mala odvíjať suma odvedená EPÚ za udr:iavanie európskych paten┽tov v príslušných členských štátoch┻ V súvislosti s otázkami zmeny výšky poplatkov za konanie o prihláškach európskych patentov a ich udr:iavanie sa predse┽dovia patentových úradov Vね ギ に zhodli na tom┸ :e EPO sa ne-
môže spoliehať len na podporu zo strany členských štátov, 
ale je povinná aj sama robiť kroky na zredukovanie negatív-
nej finančnej bilancie┻ Zdôraznili┸ :e EPÚ by mal urobiť analýzu svojich nákladov┸ efektívnosti a výkonnosti svojich zamestnancov a na základe jej výsledkov určiť postup┸ ako eliminovať ピinančné straty a docieliť vyrovnaný rozpočet┻

(zv)

O ochrane práv duševného vlastníctva v Európe

Česko ‒ V dňoch にな┻ ‒ にに┻ mája にどどひ sa v Prahe konala Medzi-
národná konferencia o ochrane práv duševného vlastníctva 
v Európe┻ Jej organizátormi boli Úrad priemyselného vlastníc┽tva Českej republiky ゅÚPV ČRょ a Svetová organizácia duševného vlastníctva ゅW)POょ┻Na konferencii┸ ktorá bola spojená s oslavami 90. výročia 
založenia Patentového úradu a Patentového súdu v Prahe s pôsobnosťou pre celé územie bývalého Československa┸ sa zúčas┽tnili zástupcovia národných a regionálnych patentových úradov┸ patentoví zástupcovia┸ patentoví sudcovia┸ zástupcovia obchodu┸ priemyslu a iných zainteresovaných strán z viac ako ぬど štátov┻Konferenciu slávnostnými príhovormi otvorili predseda ÚPV ČR Josef Kratochvíl a riaditeľ divízie W)PO pre spoluprácu s určitými krajinami Európy a Ázie Michal Švantner┻ Nadväzne odznelo なひ príspevkov zameraných na aktuálne témy ako výzvy┸ ktorým čelí európsky patentový systém v období globálnej ekonomickej krízy┸ stratégia ochrany práv z duševného vlastníctva v Európe┸ patento┽vé úrady v globálnej ekonomike┸ budúci komunitárny patentový systém a presadzovanie práv z duševného vlastníctva┻S príspevkami┸ okrem iných┸ vystúpili prezidentka Európskeho patentového úradu ゅEPÚょ Alison Brimelowová┸ riaditeľka odbo┽

ru znalostnej ekonomiky Európskej komisie Margot Fröhlinge┽rová┸ prof┻ ekonomiky a mana:mentu inovácií z Université Libre de Bruxelles Bruno van Pottelsberghe┸ ktorý je aj autorom ana┽lýzy nákladov a prínosov vytvorenia patentu spoločenstva┸ pre┽zident Európskej asociácie patentových právnikov Willem A┻ (o┽yng┸ predseda Nemeckého federálneho patentového súdu v Mní┽chove Raimund Lutz a predsedníčka ÚPV SR Darina Kyliánová┻
D. Kyliánová vo svojom príspevku prezentovala postoj Sloven┽skej republiky k najkontroverznejším bodom návrhov na vytvo┽renie patentu spoločenstva a jednotného súdneho systému na riešenie patentových sporov┻ Pokiaľ ide o návrh na vytvorenie patentu spoločenstva┸ venova┽la sa nasledovným otázkam┺ preklad patentov spoločenstva do úradných jazykov členských štátov Európskej únie┸ výška poplat┽kov za udr:iavanie platnosti patentov spoločenstva┸ rozdeľovanie výnosu z týchto poplatkov medzi členské štáty EÚ a spolupráca EPÚ s národnými patentovými úradmi členských štátov EÚ pri vy┽konávaní činností súvisiacich s udeľovaním patentov tohto druhu┻ Podľa aktuálneho návrhu nariadenia o patente spoločenstva ゅdokument Rady EÚ č┻ ぱのぱぱ【どひ P) にぱょ sa má otázka prekladu pa┽tentov spoločenstva riešiť vytvorením špeciálneho prekladacieho programu┸ prostredníctvom ktorého bude mo:né získať strojové preklady patentov spoločenstva do úradných jazykov všetkých členských štátov EÚ┻ Slovensko zastáva názor┸ :e takéto riešenie jazykovej otázky by malo nesporné výhody v porovnaní s riešením navrhnutým v tzv┻ Spoločnom politickom prístupe z roku にどどぬ ゅdokument Rady EÚ č┻ ばなのひ【どぬ P) にねょ┻ Tretie strany by mali k dispozícii stro┽jové preklady celých patentových spisov┸ navyše tieto preklady by boli dostupné u: po zverejnení prihlášky┻ Napriek spomenutým výhodám Slovenská republika zatiaľ návrh┸ aby sa otázka prekla┽du patentov spoločenstva riešila vyu:ívaním strojových prekla┽dov┸ jednoznačne nepodporila┻ Dôvodom je otázna kvalita strojo┽vých prekladov┸ ktoré by mali k dispozícii slovenské subjekty┻ Poplatky za udr:iavanie platnosti patentu spoločenstva nesmú byť príliš vysoké ani príliš nízke┻ Príliš vysoké udr:iavacie poplat┽ky by negatívne ovplyvnili atraktívnosť ochrany patentom spo┽ločenstva┻ Dokonca by mohli spôsobiť to┸ :e tento druh priemy┽selnoprávnej ochrany vynálezov by bol pre malé a stredne veľké podniky ピinančne nedostupný┻ Naopak┸ príliš nízke udr:iavacie poplatky by mohli ohroziť ピinančnú stabilitu EPÚ a národných patentových úradov členských štátov EÚ┻ Navyše by mohli pri┽hlasovateľov motivovať k tomu┸ aby sa o ochra┽nu patentom spoločen┽stva uchádzali aj v prí┽pade riešení s nízkou technickou hodnotou a riešení┸ ktoré na území EÚ nezamýšľajú hos┽podársky vyu:ívať┻ Rozdeľovanie výno┽su z poplatkov za udr┽:iavanie platnosti pa┽tentov spoločenstva me┽dzi členské štáty EÚ je všeobecne pova:ované za jednu z najcitlivej┽ších otázok┻ Kritériá na rozdeľovanie výnosu z patentov spoločenstva musia byť stanovené tak┸ aby neznevýho┽dňovali :iadnu skupi┽nu členských štátov┻ 
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D┻ Kyliánová v tejto súvislosti poukázala na skutočnosť┸ :e niektoré z diskutovaných návrhov na riešenie danej otázky do značnej miery znevýhodňujú tie členské štáty┸ ktoré pristúpili k Európskemu paten┽tovému dohovoru a: po roku にどどど┻ K otázke spolupráce EPÚ s národnými patentovými úradmi členských štátov EÚ v rámci vykonávania činností súvisiacich s udeľovaním patentov spoločenstva D┻ Kyliánová uviedla┸ :e nutnou podmienkou efektívneho fungovania vytváraného komu┽nitárneho patentového systému je spolupráca všetkých zaintere┽sovaných patentových úradov┻ Je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek ne:iaducej duplicite práce a optimálne vyu:ívať všetky dostupné ľudské aj technické zdroje┻ Spolupráca EPÚ s národnými patentový┽mi úradmi však nesmie ohroziť kvalitu patentov udeľovaných EPÚ a dlhodobú ピinančnú stabilitu tohto regionálneho patentového úradu┻V súvislosti s návrhom na vytvorenie jednotného európskeho súdneho systému na riešenie patentových sporov D┻ Kyliánová za problematické označila najmä prechodné ustanovenia návrhu dohody┸ na základe ktorej má byť vytvorený Európsky patentový súd ゅdokument Rady EÚ č┻ ばひにぱ【どひ P) にぬ COUR にひょ┻ Tieto usta┽novenia do značnej miery obmedzujú mo:nosť členských štátov EÚ s tradične nízkym počtom patentových sporov zriadiť na svo┽jom území lokálnu divíziu patentového súdu┻ 
(lm)

Čínsky návrh vykonávacieho predpisu 
k patentovému zákonu 

Čína ‒ Štátny úrad duševného vlastníctva Číny ゅS)POょ nedávno predlo:il Kancelárii pre právne zále:itosti Štátnej rady nový ná┽vrh zmien vykonávacieho predpisu k patentovému zákonu┻ Návrh obsahuje niekoľko významných zmien oproti pôvodné┽mu návrhu┸ ktorý S)PO predlo:il v minulom roku┻ Prináša zlep┽šenia týkajúce sa napríklad odmien za zamestnanecké vynále┽zy┸ a to väčšou mierou slobody pri uzatváraní zmluvy┸ posilňuje právomoci patentových kancelárií v ni:ších správnych obvodoch tak┸ aby mohli samostatne riešiť :iadosti a sťa:nosti majiteľov pa┽tentov┸ a zaoberá sa tie: ‶prieskumom pre istotu╉ v prípade┸ :e čínsky vynálezca┸ na vynález vytvorený v Číne┸ podáva patentovú prihlášku v inej krajine┻V porovnaní s predchádzajúcim návrhom tento nový neobme┽dzuje počet patentových nárokov┻Revidovaný zákon má vstúpiť do platnosti v októbri にどどひ┻W)PR┸ ね【にどどひ
(jm)

V duchu nadštandardných vzťahov

Česko ‒ Predsedovia Úradov priemyselného vlastníctva Slo┽venskej republiky a Českej republiky Darina Kyliánová a Karel Čada sa v rámci pravidelných bilaterálnych rokovaní tentoraz stretli は┻ ‒ ば┻ marca v Prahe┻ Vymenili si názory a skúsenosti týkajúce sa napríklad aj odliš┽ností v sporových konaniach vo veci ochranných známok dané rozdielmi v hmotnoprávnych ustanoveniach súčasného sloven┽ského a českého zákona o ochranných známkach┻Slovenská strana informovala o novom informačnom por┽táli Ministerstva kultúry SR www┻dusevnevlastnictvo┻gov┻sk┸ ktorý bol vytvorený v septembri minulého roka aj v spolupráci s ÚPV SR a na ktorom je sprístupnená databáza rozhodnutí┸ legis┽latíva i literatúra z oblasti duševného vlastníctva┻ ÚPV ČR má sprístupnenú databázu druhostupňových rozhodnutí na domovskej webovej stránke úradu ゅhttp┺【【www┻upv┻cz【cs【sluz┽

by┽uradu【databaze┽on┽line【databaze┽spravnich┽a┽soudnich┽roz┽hodnuti┻htmlょ a prvostupňové rozhodnutia sa pripravujú na zverej┽nenie┻Na stretnutí v Prahe sa viedli rozhovory i na tému spoločného pro┽jektu deviatich krajín strednej a východnej Európy CETMOS┸ ktorý je zameraný na vykonávanie rešerší v databázach národných ochran┽ných známok a ich prihlášok v príslušných krajinách┸ v databáze ochranných známok spoločenstva a medzinárodných ochranných známok s určením pre príslušné krajiny a Európske spoločenstvo┻ 
(zv)

Rusko pristupuje k Dohovoru 
o patentovom práve

Rusko ‒ Ruský premiér Vladimír Putin podpísal vládne naria┽denie č┻ なぬば z februára にどどひ o prístupe k Dohovoru o patentovom práve prijatom v Ženeve な┻ júna にどどど┻ Rusko však vyu:ilo usta┽novenie článku に dohovoru┸ ktoré umo:ňuje prostredníctvom výhrady neuplatňovať ustanovenia článku は odseku な na po:ia┽davku týkajúcu sa jednotnosti vynálezu uplatniteľnej pre medzi┽národnú prihlášku podľa Zmluvy o patentovej spolupráci┻Patentové otázky boli súčasťou rokovaní o vstupe Ruska do WTO┻ Novú legislatívu duševného vlastníctva prijalo Rusko v ね┻ časti Občianskeho zákonníka a účinná je od な┻ januára にどどぱ┻W)PR┸ ぬ【にどどひ
(ač)

Nový zákon o priemyselnom vlastníctve, 
ratifikácia EPD 

Macedónsko ‒ Vo februári にどどひ prijal macedónsky parlament nový zákon o priemyselnom vlastníctve┸ ktorý nadobudol účin┽nosť v marci にどどひ┻Zmeny v zákone sú výsledkom ratiピikácie Európskeho patento┽vého dohovoru ゅEPDょ┸ ako aj faktu┸ :e od な┻ januára にどどひ sa Mace┽dónsko stalo členskou krajinou Európskej patentovej organizácie┻Najdôle:itejšia zmena sa týka podávania patentových prihlá┽šok┻ Nový zákon tie: umo:ňuje tretím stranám podávať námietky proti zverejneným ochranným známkam z absolútnych dôvodov┻ W)PR┸ ぬ【にどどひ
(hg)

Sochy Renoira sú chránené autorskými právami 
ako zahraničné diela 

Spojené štáty ‒ Odvolací súd deviateho obvodu USA rozho┽dol┸ :e diela spoluvytvorené slávnym francúzskym maliarom Re┽noirom pred rokom なひなぱ mô:u byť v USA chránené autorským právami ako zahraničné diela┻ Potvrdil tak čiastočné zhrnutie roz┽sudku proti pravnukovi Renoira┸ v ktorom súd rozhodol┸ :e sochy podľa amerického zákona nikdy nespadali do verejného majetku┸ a preto im bol priznaný nárok na ochranu a: na dobu ばど rokov od smrti Renoirovho spolupracovníka┸ ktorý zomrel v roku なひばぬ┻ Renoir bol francúzsky maliar┸ ktorý zomrel v roku なひなば┻ Spolupracoval s Richardom Guinom┸ na tvorbe なな sôch┻ V roku なひばぬ najvyšší francúzsky súd rozhodol┸ :e Guino bol spoluauto┽rom diel┸ a preto mu bol priznaný nárok na polovicu podielu zo zisku┻ W)PR┸ な【にどどひ
(jm)

http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-spravnich-a-soudnich-rozhodnuti.html
http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-spravnich-a-soudnich-rozhodnuti.html
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Výber zahraničných publikácií

AL)K(AN┸ Shahid┻ )ntellectual property and competitive strate┽gies in になst century┻  Alphen aan den Rijn ┺ Kluwer Law )nternational┸ にどどひ┻ ににな s┻ )SBN ひばぱひどねななにはねねぬ┻
BA)NBR)DGE┸ David┻ )ntellectual property law┻ (arlow ┺ Longman┸ にどどひ┻ なのぬ s┻ )SBN なねどのぱのひのねば┻
BENTLY┸ Lionel┻ )ntellectual property law┻ Oxford ┺ Oxford University Press┸ にどどひ┻ ななねね s┻ )SBN どなひひにひにどねぬ┻
BLAKENEY┸ Michael┻ )ntellectual property rights and food secu┽rity┻ Cambridge ┺ CAB)┸ にどどひ┻  )SBN ひばぱなぱねのひぬのはどぬ┻
CARR)ER┸ Michael A┻ )nnovation for the になst century┻ New York ┺ Oxford University Press┸ にどどひ┻ )SBN どなひのぬねにのぱの┻
ČERMÁKOVÁ┽VLČKOVÁ┸ Adéla┻ Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích┻ Praha ┺ Linde┸ にどどひ┻ なのに s┻ )SBN ひばぱぱどばにどなばねねば┻
FROM assets to proピits┻ (oboken ┺ John Wiley ┃ Sons┸ にどどひ┻ )SBN ひばぱどねばどににのぬぱば┻
KŘÍŽ┸ Jan┻ Aktuální otázky práva autorského┻ Praha ┺ Karolinum┸ にどどぱ┻ ぱぬ s┻ )SBN ひばぱぱどにねはなのにぱぱ┻
LU┸ Shu┽ling┻ )nnovation in small professional practices in the built environment┻ (oboken ┺ John Wiley┸ にどどひ┻ にねど s┻ )SBN なねどのなひなねどは┻
)NTELLECTUAL property enforcement┻ Cheltenham ┺ Edward Elgar┸ にどどひ┻  )SBN なぱねぱねねはのにば┻
JAKL┸ Ladislav┻ Práva na označení a průmyslové vzory┻ Praha ┺ Metropolitní univerzita┸ にどどぱ┻ にのな s┻ )SBN ひばぱぱどぱはぱののぬはぬ┻

Nové publikácie MALACKOWSK)┸ James┻ )ntellectual property and ピinancial mar┽kets┻ (oboken ┺ John Wiley┸ にどどひ┻ ねねぱ s┻ )SBN どねばどぬねぬねばぱ┻
MAY┸ Christopher┻ The global political economy of intellectual property rights┻ New York ┺ Routledge┸ にどどひ┻  )SBN ひばぱどねなのねにばのにね┻
PRESSMAN┸ David┻ Nolo┉s patents for beginners┻ Berkeley ┺ Nolo Press┸ にどどひ┻ ににね s┻ )SBN なねなぬぬなどにねひ┻
RESEARC( handbook on the future of EU copyright┻ Cheltenham ┺ Edward Elgar┸ にどどひ┻  )SBN なぱねばにどぬひにに┻
SEV)LLE┸ Catherine┻ EU intellectual property law and policy┻ Cheltenham ┺ Edward Elgar┸ にどどひ┻ )SBN なぱねばにどなにぬば┻
STOEVA┸ Preslava┻ New norms and knowledge in world politics┻ New York ┺ Routledge┸ にどどひ┻ )SBN ひばぱどねなののねばぬばは┻
T)A┸ YiJun┻ Re┽thinking intellectual property ┺ the political econo┽my of copyright protection in the digital era┻ London ┺ Routledge┽Cavendish┸ にどどひ┻ ぬぬぱ s┻ )SBN どねなのねはのぬねは┻
T(E WTO┸ intellectual property┸ e┽commerce and the internet┻ Cheltenham ┺ Edward Elgar┸ にどどひ┻ ひはど s┻ )SBN なぱねぬばははなひな┻

Výber nových publikácií z príručnej knižnice 
ÚPV SR

PATENTS and technological progess in a globalized world┻ Berlin ┺ Springer┸ にどどひ┻ ひどは s┻ )SBN ひばぱぬのねどぱぱばねにぬ┻
P)ČMAN┸ Dobroslav┻ Průmyslově právní informace a rešeršní sys┽témy┻ Praha ┺ Úřad průmyslového vlastnictví┸ にどどひ┻ なはひ s┻ )SBN ひばぱぱどばにぱにどばばな┻

Spracovala Mgr. Gabriela Píšová
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Evropské právoJENERÁL┸ Emil┺ Z rozhodnutí stí:nostních senátů EPÚ Rozhodnutí Správní rady EPO ze dne にな┻ října にどどぱ o změně Pro┽váděcího předpisu EPC

JudikaturaPříslušnost Městského soudu v Praze k projednávání a rozhodo┽vání sporů z průmyslového vlastnictví
Aktuality

Informace ze zahraničíNeporušování v Austrálii
č. 3/2009JENERÁL┸ Emil┺ Nové ‶Nařízení o evropské kvaliピikační zkouš┽ce ‒ REE╉Š)L(AT┸ Marek┺ Zničení dovezeného zbo:í zjednodušeným postu┽pem a postih za správní delikt 
Evropské právoZ rozhodnutí stí:nostních senátů EPÚ 
JudikaturaPosuzování kolize označení při tvrzeném zásahu do práv vlastní┽ka ochranné známky
Aktualityひど let od vzniku Úřadu
Informace ze zahraničíJaponsko ‒ změny v japonských zákonech pro patenty┸ průmyslo┽vé vzory a ochranné známkyなぱ┻ jednání EUROTAB┽u
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č. 1/2009TESSENSO(N┸ John A┻ ‒ YAMAMOTO┸ Shusaku┺ Japan Launches )ts ╉Super Accelerated Examination╊ System ゅJaponsko zavádza systém ‶super zrýchleného prieskumu╉ょ V roku にどどぱ Japonský patentový úrad ゅJPÚょ odštartoval testo┽vaciu verziu dlhoočakávaného systému ‶super zrýchleného prieskumu╉ ゅSZPょ┻ JPÚ bol toti: kritizovaný za zdĺhavý patento┽vý prieskum┻ Počet nevybavených :iadostí o prieskum sa zvýšil z のどぱ どどど prípadov v roku にどどに na ぱぬぱ どどど v roku にどどは┻ Podľa najnovšej výročnej správy JPÚ v roku にどどば bol priemerný čas od podania prihlášky po vydanie prvej správy o prieskume にば mesiacov┻Systém SZP by mal lepšie reagovať na potreby prihlasovateľov┻ Tí po vykonaní rešerše┸ ktorou vymedzia vynález k stavu tech┽niky┸ poskytnú úradu jej výsledky spolu s komentárom┻ Týmto sa prieskum zrýchli a stane sa efektívnejší┻Vykonať prieskum týmto spôsobom je mo:né len vtedy┸ ak pri┽hláška spĺňa nasledovné kritériá┺な┻ Nesmie ísť o PCT prihlášku po vstupe do národnej fázy┻ に┻ Musí súvisieť s vynálezom┸ ktorý sa v najbli:šej dobe bude realizovať alebo sa plánuje uviesť do praxe v priebehu dvoch rokov od podania :iadosti o SZP┻ぬ┻ Bola podaná rovnaká prihláška aspoň v jednom zahraničnom úrade priemyselného┸ resp┻ duševného vlastníctva┻ね┻ Žiadosť o prieskum u: bola podaná┸ ale pracovník JPÚ ešte prieskum nezačal┻の┻ Celé konanie prostredníctvom SZP sa musí uskutočniť cez online systém┻Na základe výsledkov testovacej verzie pracovníci JPÚ predpokla┽dajú┸ :e prieskum by mal byť vykonaný v priebehu に tý:dňov a: な mesiaca┻ 
()DAKA┸ Seiko┺ Enantiomer of Known Medicament (eld )nventi┽ve and Entitled to SPC ゅEnantiomér známeho liečiva je invenčný a má nárok na ochranu dodatkovým ochranným osvedčenímょNapriek tomu┸ :e v poslednom období v rámci Európy sa súdne vyhovelo viacerým návrhom na zrušenie dodatkových ochran┽ných osvedčení┸ pri ktorých bola sporná ich platnosť┸ v tomto prí┽pade bolo potvrdené dodatkové ochranné osvedčenie pre patent Levoピloxacin spoločnosti Daiichi┻

Súd Spojeného kráľovstva nevzal do úvahy argument spoločnosti Generics ゅUKょ Ltd┻┸ :e dodatkové ochranné osvedčenie bolo ude┽lené nesprávne┸ preto:e sa nezakladalo na registrácii pre racemát obsahujúci levoピloxacín┻ Súd zastával názor :e racemát je odlišný produkt┻ Dodatkové ochranné osvedčenie sa teda správne zakla┽dalo na neskoršej registrácii pre levoピloxacín┸ ktorý bol prvou re┽gistráciou pre príslušný produkt vzťahujúci sa na samotný enan┽tiomér a nie na racemát┻Pri tomto rozhodnutí sudca opäť zdôraznil┸ :e cieľom nariadenia o dodatkových ochranných osvedčeniach je poskytnúť dostatoč┽nú dobu ochrany pre výskumné centrá vyvíjajúce nové medicín┽ske produkty┻ Farmaceutické spoločnosti┸ ktoré sa zameriavajú na výskum┸ toto ojedinelé víťazstvo privítali s veľkým potešením┻ 
č. 3/2009EELMETS┸ )ndrek┺ Patent┸ Utility Model Applications Can Now Be Submitted Electronically ゅPrihlášky patentov a ú:itkových vzo┽rov sa mô:u podávať elektronickyょEstónsky patentový úrad rozšíril rozsah pou:itia svojho portálu elektronického podávania prihlášok┻ Od konca novembra にどどぱ je mo:né patentové prihlášky a prihlášky ú:itkových vzorov vráta┽ne európskych patentových prihlášok podávať online┻)de o ďalší krok v procese zjednodušenia konania o prihláškach predmetov priemyselného vlastníctva v Estónsku┻ Prihlášky ochranných známok sa podávajú online od apríla にどどば a v súčasnosti je takýchto prihlášok にの ガ┻Keď:e súčasťou takejto formy podávania prihlášok musí byť aj elektronický podpis┸ vy:aduje sa estónsky preukaz toto:nosti umo:ňujúci overenie identity prihlasovateľa alebo jeho zástupcu┻ 
BERZANSK)ENE┸ Renata┺ Amendments to Law on Designs┸ Rela┽ted Changes Enter into Effect ゅNovela zákona o dizajnoch┸ prí┽slušné zmeny nadobúdajú účinnosťょDňa には┻ septembra にどどぱ vstúpili v Litve do platnosti dodatky zákona o dizajnoch┸ ktoré boli vypracované v dôsledku prístupu Litvy k Ženevskému aktu (aagskej dohody o medzinárodnom zá┽pise dizajnov┻Cieľom zmien je umo:niť majiteľovi dizajnu┸ aby podaním jedi┽nej prihlášky zabezpečil jeho ochranu vo viacerých krajinách┻ Prihlášku je potrebné podať na národnom úrade priemyselného vlastníctva ゅLitovský štátny patentový úradょ alebo na Medziná┽rodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva┻Po prístupe Litvy k (aagskemu systému je mo:né získať ochra┽nu dizajnov v Litve tromi spôsobmi┺ národným zápisom podľa litovského zákona o dizajnoch┸ regionálnym zápisom podľa naria┽denia o dizajne spoločenstva s cieľom ochrany v Európskej únii a medzinárodným zápisom podľa (aagskeho systému┻ 



62 duševné vlastníctvo | 2 | 2009 www.upv.sk

Z OBSAHOV VYBRANÝCH ĈASOPISOV

č. 4/2009GROELLY┸ Jean┽Marc┺ Luxemburg┉s Tax Treatment of )P )ncome Clariピied ゅV Luxembursku objasnili daňovú úpravu súvisiacu s príjmami z práv duševného vlastníctvaょLuxemburská vláda zaviedla にな┻ decembra にどどば výhodnú daňovú úpravu pre príjmy z práv duševného vlastníctva ゅtzv┻ DV re:imょ┻ Podľa tohto re:imu ぱど ガ čistého príjmu a kapitálových ziskov z práv duševného vlastníctva nepodlieha dani z príjmu právnic┽kých osôb┻ V marci にどどひ vydal luxemburský daňový úrad dlhoočakávaný obe:ník┸ ktorý stanovuje pravidlá týkajúce sa DV re:imu a súvi┽siace otázky objasňuje v nasledovných bodoch┺‒ povaha práv duševného vlastníctva‒ vlastníctvo práv duševného vlastníctva‒ honoráre‒ oprávnené akvizície‒ dcérske spoločnosti‒ daň z príjmu v zahraničí‒ zhodnotenie práv duševného vlastníctva┻ 
ALLEN┸ John┺ Dutch Supreme Court Rules on Partial Validity of Patents ゅPravidlá (olandského najvyššieho súdu o čiastoč┽nej platnosti patentovょ(olandský najvyšší súd obvykle neberie do úvahy nové skutoč┽nosti┸ ak odvolací súd v danej veci u: rozhodol┻ Ale vo svojom roz┽

hodnutí z marca にどどひ vo veci Boston Scientiピic verzus Medinol najvyšší súd umo:nil┸ aby boli uvedené nové skutočnosti v danej veci┻ Zároveň vyu:il túto príle:itosť na zrušenie doktríny o čias┽točnej platnosti patentov┸ ktorá bola predmetom kritiky┸ preto:e nie je v súlade s Európskym patentovým dohovorom┻ Základom sporu bol európsky patent EP ど のひな なひひ┸ tzv┻ Keithov patent pre balónový katéter┸ ktorý prvá inštancia zrušila z dôvo┽du nejasnosti┻ Spoločnosť Boston Scientiピic vo svojom odvolaní však argumentovala špeciピickou kombináciou troch prvkov┸ kto┽rá vytvára novú a tvorivú myšlienku┻ Na podporu svojho posto┽ja Boston Scientiピic navrhla obmedzenia v hlavnom patentovom nároku┻ Odvolací súd podporil rozhodnutie ni:šieho súdu┸ :e patent je neplatný┸ ale zvolil odlišný prístup┻ Podľa odvolacieho súdu špe┽ciピická kombinácia troch prvkov┸ ktorú Boston Scientiピic pova:uje za novú┸ nespĺňa podmienku ‶jednotnosti╉┸ čím sú vytvorené sa┽mostatné vynálezy┻ Najvyšší súd toto rozhodnutie zrušil s tým┸ :e nejednotnosť vy┽nálezu nemô:e byť dôvodom na zrušenie patentu┻ Tie: zastával názor┸ :e odvolací súd dostatočne neobjasnil┸ ako súvisí nejednot┽nosť so zrušením patentu┸ ani to┸ prečo kvaliピikovaný pracovník nemohol nezávisle rozhodnúť o Keithovom patente v zmenenej forme navrhovanej v konaní┻ Po vydaní rozhodnutia odvolacím súdom vyu:ila spoločnosť Bos┽ton Scientiピic mo:nosť konania o obmedzení patentu na Európ┽skom patentovom úrade a zmenila patentové nároky Keithovho patentu┻ Najvyšší súd (olandska zobral túto skutočnosť na ve┽domie a navrhol vrátiť tento prípad odvolaciemu súdu na ďalšie preskúmanie┻ Uplatňovaním kritérií Európskeho patentového do┽hovoru by sa zní:ilo riziko zrušenia celého patentu v (olandsku┻ 

World Patent Information

č. 1/2009S)MMONS┸ Edlyn S┻┺ ╉Black Sheep╊ in the Patent Family ゅ‶Čierna ovca╉ v patentovej rodineょPatentové rodiny sú vyznamným nástrojom na pochopenie a ovládanie patentových údajov┻ Podobne ako ľudské rodiny aj tie patentové však mô:u mať i svoje ‶čierne ovce╉┸ ktoré patentovú rodinu mô:u narušiť niekoľkými spôsobmi┻ )de napríklad o chý┽bajúce alebo nesprávne uvedené prioritné nároky┸ viac priorít┸ nejednoznačnú štruktúru údajov alebo tlačové chyby v paten┽tových dokumentoch┻ Rozvrat patentovej rodiny mô:e spôsobiť tie: agresívna patentová stratégia┸ chyby v prepise údajov┸ zmeny v národnom konaní o patentových prihláškach┸ či rôzne spracova┽nie údajov v jednotlivých databázach┻

MORADE)┸ Guido┺ Patent )nformation in )taly ゅPatentové informá┽cie v TalianskuょTaliansky patentový a známkový úrad vznikol v roku なぱぱね ako súčasť ministerstva priemyslu┻ Činnosť a ďalšie smerovanie úra┽du ovplyvnil reformný plán ╉P)CO ‒ Piano per l┉)nnovazione┸ la Grescita e l┉Occupazione╊┸ ktorý prijala talianska vláda v roku にどどは┻ Medzi hlavné úlohy talianskej inovačnej a priemyselnej po┽litiky boli zaradené aj úlohy týkajúce sa patentov┸ a to vykonáva┽nie rešerší na novosť v rámci konania o talianskych patentových prihláškach┸ personálneho rozšírenia patentového a známkového úradu a zní:enia poplatkov súvisiacich s udelením patentov a ich udr:iavaním┻ Pozornosť sa sústredila aj na zvyšovanie kvality a dostupnosti priemyselnoprávnych informácií┻ Taliansky patentový a známkový úrad v súčasnosti sprístupňuje rad informačných zdrojov┸ napr┻ databázy┸ úradný vestník a pod┻ Zaujímavý je aj fond Ústredného národného archívu┸ ktorého sú┽časťou sú patentové dokumenty z rokov なぱのの ‒ なひはな┸ ochranné známky z rokov なぱはひ ‒なひはの a dizajny z rokov なぱばね ‒なひはの┻
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BAG(ER)┸ Seyed Kamran┺ The )ranian Patent Reform ゅ)ránska pa┽tentová reformaょPrvým pokusom chrániť priemyselné vlastníctvo v )ráne bolo pri┽jatie patentového a známkového zákona v roku なひにね┻ V roku なひぬな bol zákon novelizovaný a v tejto podobe platil takmer ぱど rokov┻Nový patentový┸ známkový a dizajnový zákon bol predlo:ený na prerokovanie v iránskom parlamente v januári にどどぱ┻ Zákon bol pripravený podľa vzorového práva Svetovej organizácie duševné┽ho vlastníctva ゅW)POょ pre rozvojové krajiny a je plne kompatibil┽ný s medzinárodnými normami vrátane Dohody TR)PS┻
FALC)OLA┸ Luca┺ Searching Biotechnology )nformation┺ A Case Study ゅVyhľadávanie biotechnologických informácií┺ prípadová štúdiaょModerné biotechnológie poskytujú spektrum výrobkov a tech┽nológií vyu:iteľných vo vede┸ zdravotníctve a v priemysle┻ Vyhľa┽dávanie a analýza biotechnologických informácií je významnou súčasťou konania o udelení patentov na biotechnologické vy┽nálezy┻ Biotechnologické informácie sú však značne rozptýlené v mno:stve databáz┸ a preto tvorba stratégií vyhľadávania takých┽to informácií je náročnou úlohou┻ U:itočnou pomôckou je nedáv┽no publikovaná príručka Search Guidebook in Biotechnology┸ ktorá je výsledkom spoločného projektu Európskeho patentové┽ho úradu┸ Japonského patentového úradu a Patentového a znám┽

kového úradu USA┻ Príručka je rozdelená do dvoch častí┻ Prvá obsahuje prehľad databáz┸ v ktorých biotechnologické informácie vyhľadávajú tri uvedené patentové úrady┸ a druhá časť informuje o pou:ívaných stratégiách vyhľadávania┻ 
STERN)TZKE┸ Christian┺ Reducing Uncertainty in the Patent Ap┽plication Procedure ‒ )nsights from )nvalidating Prior Art in European Patent Applications ゅRedukovanie neistoty v konaní o patentových prihláškach ‒ pochopenie neplatnosti stavu techniky v európskych patentových prihláškachょDosiahnutie patentovej ochrany vynálezu je ピinančne náročnou zále:itosťou┻ Celý proces je často spojený so značne neistým vý┽sledkom a z toho dôvodu je nutné identiピikovať opatrenia┸ ktoré by zní:ili túto neistotu a prispeli k zefektívneniu konania o paten┽tových prihláškach┻ Na základe prieskumu mno:stva chemických┸ farmaceutických a biotechnologických patentových prihlášok zamietnutých Európskym patentovým úradom bolo pre prihlaso┽vateľov sformulovaných niekoľko záverov┻ Je to predovšetkým re┽dukovanie nejasností v konaní a vykonávanie prieskumu rovnako v patentovej i nepatentovej literatúre┻ Nepatentovú literatúru nemo:no ignorovať┸ preto:e a: のひ ガ patentových prihlášok ob┽sahuje aspoň jeden odkaz práve na ňu a にど ガ prihlášok obsahuje odkazy výhradne na nepatentovú literatúru┻

Oznamy

Kurz duševné vlastníctvoOd にね┻ septembra にどどひ pokračuje kurz duševné vlastníctvo┻ V školskom roku にどどひ【など ÚPV SR otvára modul 
D – Právo priemyselného vlastníctva.

Bli:šie informácie o kurze sa dozviete na webovej stránke úradu http┺【【www┻upv┻sk【indexに┻php╂langサsk┃iddサぬな┸ kde je k dispo┽zícii aj záväzná prihláška┻
(ľh)

http://www.upv.sk/index2.php?lang=sk&idd=31
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