
 
 

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K PROTOKOLU K MADRIDSKEJ 

DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK   

 

(platné od 1. februára 2021) 

 

[...] 

 

Pravidlo 21  

Nahradenie národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom  

 

(1) Žiadosť a oznámenie 

Odo dňa oznámenia o medzinárodnom zápise alebo o následnom vyznačení, podľa toho, 

o ktorý prípad ide, môže majiteľ podať priamo úradu vyznačenej zmluvnej strany žiadosť, aby 

tento úrad vyznačil medzinárodný zápis vo svojom registri v súlade s článkom 4bis(2) 

protokolu. Ak úrad na základe tejto žiadosti vyznačí vo svojom registri skutočnosť, že národný 

alebo regionálny zápis alebo zápisy, podľa toho, o ktorý prípad ide, boli nahradené 

medzinárodným zápisom, úrad oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu. Toto 

oznámenie musí obsahovať: 

 

(i) číslo príslušného medzinárodného zápisu, 

 

(ii) ak sa nahradenie týka iba jedného alebo iba niektorých výrobkov a služieb 

zapísaných do medzinárodného registra, zoznam týchto výrobkov a služieb a 

 

(iii) dátum podania prihlášky a jej číslo, dátum a číslo zápisu, prípadne aj dátum práva 

prednosti národného alebo regionálneho zápisu alebo zápisov nahradených 

medzinárodným zápisom. 

 

Oznámenie môže tiež obsahovať informácie o iných právach nadobudnutých v dôsledku tohto 

národného alebo regionálneho zápisu alebo zápisov.  

 

(2) Zápis 

 

(a) Medzinárodný úrad zapíše údaje oznámené podľa odseku (1) do medzinárodného registra a 

informuje o tejto skutočnosti majiteľa. 

 

(b) Údaje oznámené podľa odseku (1) zapíše medzinárodný úrad ku dňu doručenia oznámenia, 

ktoré spĺňa stanovené náležitosti. 

 

(3) Ďalšie podrobnosti týkajúce sa nahradenia zápisu 

 

(a) Ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu, nemožno odmietnuť 

ochranu, a to ani čiastočne, na základe existencie národného alebo regionálneho zápisu, 

ktorý sa považuje za nahradený týmto medzinárodným zápisom. 

 

(b) Národný alebo regionálny zápis a medzinárodný zápis, ktorý ich nahradil, môžu existovať 

súčasne. Od majiteľa nemožno vyžadovať, aby sa vzdal alebo požiadal o zrušenie národného 

alebo regionálneho zápisu, ktorý sa považuje za nahradený medzinárodným zápisom, a malo 

by sa mu umožniť, ak si to želá, obnoviť tento zápis v súlade s príslušnými národnými alebo 

regionálnymi právnymi predpismi. 



 
 

 

(c) Predtým, ako úrad vyznačenej zmluvnej strany vyznačí medzinárodný zápis vo svojom 

registri, preskúma žiadosť uvedenú v odseku (1), aby zistil, či spĺňa podmienky uvedené v 

článku 4bis(1) protokolu. 

 

(d) Tovary a služby dotknuté nahradením, ktoré sú uvedené v národnom alebo regionálnom 

zápise, musia byť pokryté tovarmi a službami uvedenými v medzinárodnom zápise. 

 

(e) Národný alebo regionálny zápis sa považuje za nahradený medzinárodným zápisom odo 

dňa, keď tento medzinárodný zápis nadobudne účinnosť v dotknutej vyznačenej zmluvnej 

strane, v súlade s článkom 4 (1)(a) protokolu. 

 


