
 
 
 
 

1 Čo je možné chrániť ako dizajn? 
Vzhľad celého výrobku alebo jeho časti, vyplývajúci najmä z čiar, obrysov, tvaru, 
textúry a/ alebo materiálov samotného výrobku a/ alebo jeho zdobenie (pozri 
článok 3 nariadenia o dizajne, k dispozícii TU). Novosť a individuálny charakter sú 
dve požiadavky pre to, aby bol dizajn zaregistrovaný. Návrh sa považuje za nový ak 
nebol predtým zverejnený a má individuálny charakter, ak sa významne líši od 
existujúcich dizajnov alebo známych kombinácií dizajnov. 

Ako overiť novosť? 
Rešerš starších dizajnov je možné vykonať pomocou databázy DesignView  Viac informácií o vyhľadávaní dizajnov 
nájdete v informačnom liste European IPR Helpdesk fact sheet on design searching. 

 
 
 

                   Aké možnosti ochrany existujú? 2 
Existujú dve formy ochrany práv dizajnov pre celé územie Európskej únie: zapísaný dizajn Spoločenstva 
(RCD) a nezapísaný dizajn Spoločenstva (UCD). Majú iné vlastnosti z hľadiska poskytnutých práv, trvania a 
spôsobu získania ochrany. Neregistrované dizajny Spoločenstva majú pomerne krátky čas ochrany a vo 
všeobecnosti sa používajú v odvetviach, kde majú dizajny veľmi krátky život na trhu (napríklad módny 
priemysel). 

 

3 Kde prihlásim zapísaný dizajn Spoločenstva? 
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Dizajn Spoločenstva sa dá podať na Úrade Európskej 
únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) alebo v 
národnom patentovom úrade členského štátu EÚ 
(NIPO) alebo Benelux Office for IP (BOIP). 
Existuje aj ďalšia možnosť, podať medzinárodnú 
prihlášku zameranú na EÚ prostredníctvom Haagskeho 
systému cez Svetovú organizáciu duševného vlastníctva 
(WIPO).

 

        Kto môže podať prihlášku zapísaného dizajnu? 4 
                                        Každá fyzická alebo právnická osoba z ktorejkoľvek krajiny sveta. 

 
 

5 Ako podám prihlášku a zapíšem dizajn Spoločenstva? 
 

Aj keď žiadosť môžete podať poštou, faxom alebo osobne, najrýchlejší a najjednoduchší 
spôsob podania žiadosti je online. 

 

      Na aplikácii by mal byť dizajn a jeho výrobok(y) jasne opísané, najlepšie s použitím 
terminológie medzinárodnej locarnskej klasifikácie “Locarno Classification”. 
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ALEBO ALEBO 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/designs/design_definition/62002_cv_en.pdf
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
https://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Design-Searching
http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/


 
 
 
 

6 Kedy mám podať prihlášku? 
Prihlášku dizajnu Spoločenstva je možné podať kedykoľvek za predpokladu, že dizajn nebol predtým 
zverejnený. Môže sa však podať v rámci dvanásťmesačnej odkladu po dátume zverejnenia. Počas tohto 
obdobia, zverejňovanie informácií nemá vplyv na posúdenie novosti a individuálneho charakteru. 
Rozšírenie ochrany pre prihlášku dizajnu v Európskej únii by sa malo uskutočniť do šiestich mesiacov od 
dátum podania prvej prihlášky (dátum priority). 

                        Čo sa stane po vyplnení prihlášky? 7 
 

12 mesiacov obdobie odkladu Formálne preskúmanie EUIPO* 

            6 mesiacov 

* Neexistuje žiadna vecná skúška s 
výnimkou overenia, či ide skutočne o 
prihlášku dizajnu a že dizajn nie je v 
rozpore s dobrými mravmi.

                     
  

     

 

8 Aké sú registračné poplatky pre zapísaný dizajn? 
Poplatky závisia od počtu dizajnov obsiahnutých v žiadosti a od typu prihlášky dizajnu – s odkladom alebo bez. Aby 
sa predišlo zverejneniu dizajnu konkurencii, za poplatok existuje možnosť získať komunitný dizajn, ktorého 
zverejnenie bude odložené až do 30 mesiacov od podania prihlášky. 

 

 
 
                                                    Ako dlho trvá ochrana? 9 

Pre zapísaný dizajn Spoločenstva: 
Päť rokov, ktoré sa počítajú od 
dátumu podania prihlášky. 
Prihláška môže byť obnovená pre 
jedno alebo viaceré dodatočné 
obdobie piatich rokov, do 
maximálnej dĺžky 25 rokov. 

 
Pre nezapísaný dizajn: 
Tri roky od zverejnenia bez 
možnosti obnovenia. 
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Disclaimer 

Projekt European IPR Helpdesk je financovaný z programu výskum a inovácie Horizont 2020 Európskej únie, Grant 
Agreement číslo 641474. Projekt je riadený Výkonnou agentúrou pre malé a stredné podniky Európskej komisie (EASME) s 
usmernením Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Európskej komisie. Napriek tomu, že 
táto prezentácia bola vyvinutá s finančnou podporou EÚ, názory a postoje sú vyjadrené ich autormi a nie nevyhnutne 
odzrkadľujú úradné stanovisko EASME Európskej komisie. Podpora poskytnutá IPR Helpdeskom nemá právny charakter. 
Tento informačný list bol preložený a prispôsobený Janou Gulan, BIC Bratislava, spol. s r.o., partnerom Enterprise Europe 
Network, počas jej činnosti ako European IPR Helpdesk Ambassador. Preložené a prispôsobené materiály boli originálne 
odvodené od materiálov dostupných bezplatne od European IPR Helpdesk. European IPR Helpdesk nie je zodpovedný za 
žiadne zmeny alebo stratu významu na základe tohto prekladu. © European Union (2016) 

Zostaňte v kontakte 
European IPR Helpdesk 
c/o infeurope S.A. 
62, rue Charles Martel 
L-2134 Luxembourg 

 
service@iprhelpdesk.eu 
www.iprhelpdesk.eu 

Dizajn Spoločenstva 

Registrácia 

230 € 
Viacero dizajnov 

2-10 dizajnov = 115 € 
>11 dizajnov = 50 € 

Zverejnenie 

120 € 
Viacero zverejnení 

2-10 dizajnov = 60 € 
>11 dizajnov = 30 € 

Odložené zverejnenie 

40 € 
Viacero odložení 

2-10 dizajnov = 20 € 
>11 dizajnov = 10 € 

5 rokov 5 rokov x max. 4 
  

3 roky 

Prvé zverejnenie     Vznik priority         Prihláška                                        Registrácia 
                                (právo prednosti) 
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