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Predhovor 

Tieto pokyny poskytuju  usmernenie, pokiaľ ide o prijí manie a spracu vanie ž iadostí  
prí slus ny m colny m u tvarom podľa nariadenia (EÚ ) c . 608/20131 a vykona vacieho 
nariadenia Komisie (EÚ ) c . 1352/2013 žo 4. decembra 20132. 

Za roven  poskytuju  usmernenie k žada vaniu ž iadostí  a rožhodnutí  do centra lnej 
databa žy Komisie nažy vanej COPIS. 

Samostatna  už í vateľska  prí ruc ka pre COPIS je dostupna  na:   
https://circabc.europa.eu/w/browse/d0f3a767-f745-4fad-9db9-56d8e725e26d. 

Tieto pokyny sa aktualižuju  vž dy, keď si to vyž iada novy  vy voj syste mov ty kaju cich sa 
poda vania ž iadosti v oblasti pra v dus evne ho vlastní ctva. 

 

 

                                                           
1
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného 

vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15). 

2
 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú formuláre 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva 

colnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 10) zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 

2018/582 z 12. apríla 2018 (Ú. v. EÚ L 98, 18.4.2018, s. 4). 

https://circabc.europa.eu/w/browse/d0f3a767-f745-4fad-9db9-56d8e725e26d
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POSTUP PODÁVANIA ŽIADOSTI 

1. Prijatie žiadosti 

Pri prijí maní  ž iadosti by ste mali overiť, c i: 

 sa použ il s tandardny  formula r stanoveny  vykona vací m nariadení m Komisie (EÚ ) 
c . 1352/2013, 

 su  vyplnene  vs etky povinne  odseky formula ra a formula r neobsahuje ž iadne 
vymažane  informa cie, prepisovane  slova  ani ine  u pravy [polia ožnac ene  (*) sa 
vypl n aju  povinne, ak su  v jednom odseku viacere  polia ožnac ene  (+), povinne sa 
vyplní  aspon  jedno ž nich], 

 je formula r ž iadosti vytlac eny  a vyhotoveny  v u radnom jažyku alebo u radny ch 
jažykoch akceptovanom(-y ch) vas ou krajinou, 

 formula r podpí sal ž iadateľ alebo ža stupca konaju ci na u c et a v mene ž iadateľa, 

 formula r požosta va ž dvoch vyhotovení , prilož ene  su  vs etky prí lohy uvedene  vo 
formula ri, 

 keď bola ž iadosť vyplnena  prostrední ctvom ža stupcu, doklad o opra vnení  tejto 
osoby konať ako ža stupca v su lade s pra vnymi predpismi va s ho c lenske ho s ta tu, 

 Dátum prijatia (doručenia) žiadosti sa musí uviesť v odseku vyhradenom na úradné použitie hore 

na prednej strane formulára. 

Ák je vo vas ej krajine žavedeny  poc í tac ovy  syste m na poda vanie ž iadostí , uplatn uju  sa 
pož iadavky stanovene  pre tento syste m. 

Ák sa ž iadosť o prijatie opatrenia poda  elektronicky cež databa žu na podporu 
presadžovania pra va (Enforcement Database) strediska pre sledovanie porus ovania pra v 
dus evne ho vlastní ctva, v hornej c asti jej papierove ho vy tlac ku sa potom uva dža 
identifikac ne  c í slo na vrhu ž iadosti o prijatie opatrenia (Id na vrhu Z PO), pod ktory m ju 
mož no vyhľadať v module Na vrh Z PO – manaž ment „Na jdi na vrh Z PO“. 

 COPIS: V uvedených prípadoch sú všetky informácie z papierovej verzie (vrátane príloh) už 
zaevidované v databáze COPIS a nemali by ste tieto údaje evidovať znovu. 
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2. Spracúvanie žiadosti 

Všeobecné poznámky: Ák ž iadosť neobsahuje vs etky pož adovane  informa cie, pred 
žamietnutí m ž iadosti by ste sa mali obra tiť na ž iadateľa s mož nosťou, aby do 10 pracovny ch 
dní  doplnil a poskytol chy baju ce informa cie. 

Kontroly týkajúce sa druhu žiadosti: 

 Odsek 2 žiadosti 

Overte, c i je v odseku 2 uvedeny  druh ž iadosti – konkre tne ž iadosť na u rovni Ú nie, 
vnu tros ta tna ž iadosť alebo vnu tros ta tna ž iadosť (požri c la nok 5 ods. 3). 

 COPIS: Zaznamenajte túto informáciu na prvej obrazovke podľa druhu žiadosti. 
 

 COPIS: V prípade zaistenia ex-offo možno podať len vnútroštátnu žiadosť (pozri článok 5 ods. 
3). Ak nie sú poskytnuté žiadne informácie v odsekoch 12 až 28, zaškrtnite odsek ex-offo. 

Kontroly týkajúce sa osoby alebo subjektu oprávnených podať 
žiadosť a týkajúce sa práv: 

 Odseky 1, 3, 5 a 11 žiadosti 

– Overte, c i: 

a) pripojene  doklady preukažuju , ž e ž iadateľ je opra vneny  podať ž iadosť v žmysle 
c la nku 3 nariadenia (EÚ ) c . 608/2013 ty kaju cu sa pra v uvedeny ch v odseku 11, 
a predovs etky m c i uvedene  doklady poskytuju  dostatoc ny  do kaž o spo sobilosti 
ž iadateľa žac ať konanie vo vs etky ch c lensky ch s ta toch uvedeny ch v odseku 6 
s cieľom urc iť, c i dos lo k porus eniu pra va dus evne ho vlastní ctva; 

b) su  pra va uvedene  v odseku 11 platne . 

– V prí pade žapí sany ch pra v vykonajte krí ž ovu  kontrolu predlož eny ch dokladov 
s dostupny mi informa ciami od vyda vaju cich orga nov a v prí pade potreby 
použ ite prí slus ne  databa žy (napr. EÚIPO, vnu tros ta tne u rady pre ochranu 
dus evne ho vlastní ctva atď.) Overte, c i su  vyplnene  vs etky prí slus ne  polia 
v odseku 11: jednoduchy  žožnam obsahuju ci iba c í sla ža pisov do registra 
nepostac uje. 

– V prí pade pra v nežapí sany ch do registra: Overte, c i predlož ene  doklady 
dostatoc ne preukažuju , ž e pra va existuju . 

– Do kažy, ktore  sa maju  predlož iť colny m orga nom, ktore  spracu vaju  ž iadosť 
o prijatie opatrenia, ža visia od situa cie a/alebo druhu pra va: 

o Drž iteľ pra va: vy pis ž registra pra v dus evne ho vlastní ctva alebo do kaž 
ž databa žy u radu pre ochranu dus evne ho vlastní ctva, 

o Drž iteľ licencie: žmluva alebo vy pis žo žmluvy, 
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o Materska /dce rska spoloc nosť: doklad potvrdžuju ci spo sobilosť podať 
ž iadosť o prijatie opatrenia a spo sobilosť žastupovať vo vs etky ch 
ota žkach su visiacich s pra vami dus evne ho vlastní ctva, 

o Opra vneny  použ í vateľ: doklady poskytuju ce dostatoc ny  do kaž o statuse 
ž iadateľa ako opra vnene ho použ í vateľa a mož nosti ž iadateľa žac ať 
konanie s cieľom urc iť, c i dos lo k porus eniu pra va dus evne ho vlastní ctva, 

o Zemepisne  ožnac enia: osvedc enie „prí slus ne ho orga nu“, 

o Medžina rodne  ochranne  žna mky: V prí pade ž iadosti o prijatie opatrenia 
na u rovni Ú nie (ÚÁFÁ) musí  byť v ža pise ožnac ena  Euro pska u nia (ža pis 
nema  odkažovať na 28 jednotlivy ch c lensky ch s ta tov), 

o Áutorske  pra vo – v ža vislosti od vnu tros ta tnych pra vnych predpisov: 
vyhla senie autora/umelca, su dne rožhodnutie. 

 COPIS: Zaevidujte údaje o žiadateľovi a nahrajte každý predložený doklad ako prílohu. Žiadna 
príloha by nemala byť väčšia ako 5 Mb. 

 

 COPIS: Zaevidujte všetky práva uvedené v odseku 11, o ktorých ochranu sa žiada, a nahrajte 
všetky predložené doklady ako prílohu. Ak existuje dátum uplynutia platnosti práva, je 
dôležité ho zaznamenať. Žiadna príloha by nemala byť väčšia ako 5 Mb. 

 

 COPIS: V prípade práv, ktoré sú vyjadrené obrazovo, vložte vždy ako prílohu fotografie. 
 

 Ak pripojené doklady neposkytujú dôkaz, že žiadateľ je oprávnený podať žiadosť v zmysle 
článku 3 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, a ak práva nie sú platné, žiadosť sa musí zamietnuť. 

Kontroly týkajúce sa zástupcu na podanie žiadosti v mene 
žiadateľa 

 Odsek 4 žiadosti 

– Overte, c i pripojene  doklady poskytuju  do kaž o opra vnení  ža stupcu konať v mene 
ž iadateľa v su lade s pra vnymi predpismi va s ho c lenske ho s ta tu. 

 COPIS: Údaje o zástupcovi nie sú zaevidované v databáze COPIS. 

 Ak pripojené doklady neposkytujú dôkaz, že žiadateľ je splnomocnený konať v mene 
žiadateľa v súlade s právnymi predpismi vášho členského štátu, žiadosť sa musí zamietnuť. 

Kontroly týkajúce sa dožiadaných členských štátov: 

 Odsek 6 žiadosti 

– V prí pade vnu tros ta tnej ž iadosti overte, c i je žas krtnuty  iba pododsek 
žodpovedaju ci va s mu c lenske mu s ta tu. 
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– V prí pade ž iadosti na u rovni Ú nie overte, c i: 

a) je žas krtnuty  pododsek VS ETKY C LENSKE  S TÁ TY alebo 

b) je žas krtnuty  pododsek žodpovedaju ci va s mu c lenske mu s ta tu a aspon  jeden 
ďals í  pododsek žodpovedaju ci ine mu c lenske mu s ta tu. 

 COPIS: Vyberte členský(-é) štát(-y) uvedený(-é) v odseku 6. 

Kontroly týkajúce sa kontaktnej osoby pre právne a technické 
otázky 

 Odseky 7 a 8 alebo 9 žiadosti 

– Overte, c i ž iadateľ uviedol vs etky kontaktne  u daje (meno, adresu, telefo nne c í slo, 
faxove  c í slo alebo e-mailovu  adresu) fyžickej osoby žodpovednej ža pra vne 
ža lež itosti. 

– V prí pade ž iadosti na u rovni Ú nie overte, c i ž iadateľ uviedol vs etky kontaktne  
u daje fyžickej osoby žodpovednej ža pra vne ža lež itosti pre kaž dy  c lensky  s ta t 
uvedeny  v odseku 6 formula ra v samostatnej prí lohe. 

– Ák ž iadateľ uviedol informa cie v odseku 83, overte, c i poskytol vs etky kontaktne  
u daje (meno, adresu, telefo nne c í slo, faxove  c í slo alebo e-mailovu  adresu) 
fyžickej osoby žodpovednej ža technicke  ža lež itosti. 

– V prí pade ž iadosti na u rovni Ú nie overte, c i ž iadateľ uviedol vs etky kontaktne  
u daje fyžickej osoby žodpovednej ža technicke  ža lež itosti pre kaž dy  c lensky  s ta t 
uvedeny  v odseku 6 formula ra v samostatnej prí lohe. 

– Za pra vneho a technicke ho odborní ka by mohla byť urc ena  ta  ista  osoba, mala by 
vs ak mať odborne  žnalosti v obidvoch oblastiach. V prí pade ž iadosti na u rovni 
Ú nie by mohla byť takisto ta  ista  osoba urc ena  ža pra vneho a/alebo technicke ho 
odborní ka pre viacere  c lenske  s ta ty. Rožhodne nie je potrebne , aby sa ta to osoba 
nacha džala v c lenskom s ta te, v ktorom sa ž iadosť o prijatie opatrenia colny mi 
orga nmi poda va alebo v ktorom sa pož aduje prijatie opatrenia colny mi orga nmi. 

 Ak kontaktné údaje právneho a technického odborníka nie sú poskytnuté, žiadosť sa musí 
zamietnuť. To isté platí v prípade žiadosti na úrovni Únie, ak nie sú poskytnuté kontaktné 
údaje technického a právneho odborníka pre všetky členské štáty uvedené v odseku 6 
formulára. 

 COPIS: Zaznamenajte údaje o kontaktnej osobe (kontaktných osobách) pre každý členský 
štát a nahrajte každý predložený doklad ako prílohu. Žiadna príloha by nemala byť väčšia ako 
5 Mb. 

 

 COPIS: V prípade, že je pre viaceré členské štáty určená tá istá osoba, mala by sa zaevidovať 
ako spoločná kontaktná osoba. 

                                                           
3
  V prípade, že zástupca pre technické záležitosti je iný ako zástupca pre právne záležitosti uvedený v odseku 

7, musí sa vyplniť odsek 8 týkajúci sa zástupcu pre technické záležitosti. V súlade s tým, ak nebol 

vyplnený odsek 8, zástupca uvedený v odseku 7 sa považuje za zástupcu pre právne a technické záležitosti. 
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Kontroly týkajúce sa postupu v prípade malých zásielok: 

 Odsek 10 žiadosti 

– Overte, c i ž iadateľ uviedol, ž e chce, aby sa uplatn oval postup v prí pade maly ch 
ža sielok. 

 COPIS: Pri výbere členského štátu (členských štátov), kde by sa žiadosť o prijatie opatrenia 
na úrovni Únie mala uplatňovať, zmeňte zároveň pri každom členskom štáte uvedenom 
v odseku 10 postup v prípade malých zásielok na „áno“. 

 V prípade žiadosti na úrovni Únie môže žiadateľ požiadať o postup v prípade malých zásielok 
v jednom, niektorých alebo vo všetkých členských štátoch, v ktorom (v ktorých) si praje 
požiadať o prijatie opatrenia. Vybraný(-é) členský(-é) štát(-y) sa v takom prípade môže(-u) 
líšiť od členského štátu uvedeného v odseku 6 v tom zmysle, že rozsah pôsobnosti nikdy 
nemôže byť širší ako v odseku 6. 

Kontroly týkajúce sa zoznamu tovaru, na ktorý sa vzťahujú dané 
práva v žiadosti: 

 Odsek 11 žiadosti 

– Overte, c i bol vyplneny  žožnam tovaru a c i sa na tovar vžťahuje prí slus ne  pra vo. Tieto 
informa cie musia byť na lež ite podlož ene  dokladmi pripojeny mi k formula ru ž iadosti. 

– Vo veľmi žriedkavy ch prí padoch mo ž e byť ochranna  žna mka na služ by žapí sana  bež su visu 
s aky mkoľvek tovarom, ž iadateľ musí  v takom prí pade vymedžiť v ž iadosti o prijatie 
opatrenia, na aky  tovar mož no danu  ochrannu  žna mku na služ by (service TM) použ iť. 

 COPIS: Údaje o právach a zodpovedajúcom tovare sa zaznamenávajú v oddiele pre práva 
duševného vlastníctva v databáze COPIS. 

 

 Ak sa v databáze COPIS uvádza, že pre zapísané právo duševného vlastníctva sa našla(-i) 
súvisiaca(-e) žiadosť(-ti) o prijatie opatrenia, vždy sa obráťte e-mailom na daný druhý členský 
štát v snahe nájsť praktické riešenie. Vždy sa obráťte na žiadateľa, aby ste zistili, ktorú 
žiadosť o prijatie opatrenia je potrebné zrušiť/stiahnuť. 

 

 Ak pripojené doklady neposkytujú informácie o druhu tovaru, na ktorý sa vzťahuje právo, 
žiadosť sa musí zamietnuť, jedine, že žiadateľ môže preukázať, že právo sa nevzťahuje na 
žiadny tovar. 
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Kontroly týkajúce sa odsekov považovaných za dôverné: 

 Odseky 11 až 28 žiadosti 

– Ák si ž iadateľ než ela , aby informa cie videli ine  c lenske  s ta ty než  tie, ktore  su  
uvedene  v odseku 6, mo ž e to uviesť žas krtnutí m pododseku „Do vernosť 
informa cií “ v ktoromkoľvek ž odsekov 11 až  28. 

 COPIS: Ak je v ktoromkoľvek z odsekov 11 až 28 zaškrtnutý pododsek „Dôvernosť informácií“, 
potom by sa malo na príslušných obrazovkách v COPIS odpovedať na otázku o dôvernosti 
informácií „áno“. Všimnite si, prosím, že tento pododsek je štandardne vždy nastavený na 
odpoveď „nie“, takže v prípade požiadavky žiadateľa ho musíte zmeniť na „áno“. 

Kontroly týkajúce sa informácií o pravom tovare 

 Odseky 12 až 19 žiadosti 

– Overte, c i su  poskytnute  informa cie o podstatny ch technicky ch u dajoch 
o pravom tovare, podľa potreby aj vra tane ožnac ovania, napr. c iarovy ch ko dov 
a obra žkov. 

– Povinne  odseky 12, 13, 14, 15 a 16 mo ž u žostať pra ždne len vtedy, keď sa vy roba 
tovaru, na ktory  sa vžťahuju  pra va uvedene  v ž iadosti, es te nežac ala. 

– Na lež ite  informa cie o pravom tovare musia byť ucelene  a musia byť uvedene  
v ž iadosti, nesmu  sa nahradiť: 

o  odkažom na verejnu  internetovu  adresu, 

o vs eobecny m objedna vkovy m katalo gom bež bliž s ieho technicke ho opisu, 

o obra žkami bež ďals ieho technicke ho opisu. 

 Ak náležité technické informácie nie sú poskytnuté vo formulári žiadosti, žiadosť sa musí 
zamietnuť, pokiaľ nebolo uvedené, že výroba sa ešte nezačala. 

 COPIS: Zaznamenajte poskytnuté informácie do príslušných oddielov a nahrajte všetky 
predložené doklady ako prílohu. Žiadna príloha by nemala byť väčšia ako 5 Mb. 
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Kontroly týkajúce sa informácií o výrobkoch porušujúcich práva 

 Odseky 20 až 27 žiadosti 

– Overte, c i sa poskytli s pecificke  informa cie ty kaju ce sa tovaru porus uju ceho 
pra va do lež ite  pre colne  orga ny na analy žu a posu denie rižika porus enia 
prí slus ne ho pra va alebo pra v dus evne ho vlastní ctva vra tane typu alebo spo sobu 
podvodu. 

 Ak sa vo formulári neposkytnú informácie týkajúce sa tovaru porušujúceho práva, žiadosť sa 
musí zamietnuť, pokiaľ žiadateľ neuvedie, že nemá žiadne informácie. 

 COPIS: Zaznamenajte poskytnuté informácie do príslušných oddielov a nahrajte všetky 
predložené doklady ako prílohu. Žiadna jednotlivá príloha by nemala byť väčšia ako 5 Mb. 

 Odsek 28 žiadosti 

– Overte, c i boli v odseku 28 poskytnute  dopln uju ce informa cie. 

 COPIS: Zaznamenajte poskytnuté informácie do príslušných oddielov a nahrajte všetky 
predložené doklady ako prílohu. Žiadna príloha by nemala byť väčšia ako 5 Mb. 
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3. Schválenie žiadosti 

Rozhodnutie o schválení žiadosti v celom rozsahu 

Ák sa u spes ne vykonali vs etky kontroly s požití vnym vy sledkom, ž iadosť sa musí  schva liť 
a rožhodnutie sa musí  ožna miť ž iadateľovi najnesko r do 30 pracovny ch dní  odo dn a prijatia 
(doruc enia) ž iadosti. Vydane  rožhodnutie sa musí  uviesť odseku „Rožhodnutie colny ch 
orga nov“ ž iadosti na strane 4. Mali by ste 

 žas krtnu ť pododsek „Z iadosť sa schvaľuje v celom rožsahu“ a žažnamenať na strane 
1 registrac ne  c í slo ž iadosti, pod ktory m je v databa že COPIS, 

 žažnamenať da tum a na žov prí slus ne ho colne ho u tvaru, 

 podpí sať a opec iatkovať formula r a 

 uviesť da tum skonc enia platnosti, 

 Dátum skončenia platnosti nesmie byť neskorší ako jeden rok po prijatí. Na žiadosť žiadateľa 
sa môže stanoviť kratšie obdobie platnosti. V prípade vnútroštátnej žiadosti o prijatie 
opatrenia ex-offo (NAFA), ktorá neobsahuje informácie odsekov 12 až 28, by sa mal dátum 
skončenia platnosti stanoviť na jeden kalendárny mesiac. 

 

 Ak by si žiadateľ prial, aby obdobie platnosti jeho žiadosti ex-offo bolo štandardné, musí pred 
skončením platnosti doplniť informácie týkajúce sa odsekov 12 až 28. 

 ožna miť rožhodnutie ž iadateľovi. 

 COPIS: Po vyplnení všetkých polí v COPIS môžete žiadosť uverejniť. COPIS skontroluje, či sú 
vyplnené všetky povinné polia, a v prípade určitých polí, či sa použil správny formát (napr. 
telefónne čísla, dátumy a pod.) Po úspešnom uverejnení žiadosti sa žiadosť musí následne 
v COPIS schváliť. Musí sa zaznamenať dátum prijatia a skončenia platnosti. Ak je obdobie 
platnosti jeden rok, dátum skončenia platnosti sa musí vypočítať ako dátum prijatia + jeden 
rok (napr. v prípade prijatia 2. 1. 2014 bude dátumom skončenia platnosti 2. 1. 2015 o 24.00 
hod.) 

 

 COPIS: V prípade aktualizácie informácií k žiadosti ex-offo po doručení doplňujúcich 
informácií nahrajte tieto informácie do tej časti COPIS, do ktorej patria. Upravte dátum 
skončenia platnosti na jeden rok po prijatí. 
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Rozhodnutie o čiastočnom schválení žiadosti 

Ák ž iadosť pre niektore  ž pož adovany ch pra v dus evne ho vlastní ctva nemož no schva liť, 
mož no ju schva liť c iastoc ne pre ostatne  pra va dus evne ho vlastní ctva. Malo by sa to uviesť 
v odseku „Rožhodnutie colny ch orga nov“ ž iadosti na strane 4. Mali by ste 

 žas krtnu ť odsek „Z iadosť sa schvaľuje c iastoc ne“, 

 pripojiť žožnam schva leny ch pra v dus evne ho vlastní ctva, 

 žažnamenať na strane 1 registrac ne  c í slo ž iadosti, pod ktory m je v COPIS, 

 žažnamenať da tum a na žov prí slus ne ho colne ho u tvaru, 

 podpí sať a opec iatkovať formula r a 

 uviesť da tum skonc enia platnosti, 

 Dátum skončenia platnosti nesmie byť neskorší ako jeden rok po prijatí. Na žiadosť žiadateľa 
sa môže stanoviť kratšie obdobie platnosti. V prípade vnútroštátnej žiadosti o prijatie 
opatrenia ex-offo (NAFA), ktorá neobsahuje informácie odsekov 12 až 28, by sa mal dátum 
skončenia platnosti stanoviť na jeden kalendárny mesiac. 

 

 Ak by si žiadateľ prial, aby obdobie platnosti jeho žiadosti ex-offo bolo štandardné, musí pred 
skončením platnosti doplniť informácie týkajúce sa odsekov 12 až 28. 

 pripojiť rožhodnutie, v ktorom sa uva džaju  do vody c iastoc ne ho žamietnutia 
a informa cie o odvolacom konaní  a 

 ožna miť rožhodnutie ž iadateľovi. 

 COPIS: Po vyplnení všetkých polí v COPIS pre práva, ktoré možno schváliť, môžete žiadosť 
uverejniť. COPIS skontroluje, či sú vyplnené všetky povinné polia, a v prípade určitých polí, či 
sa použil správny formát (napr. telefónne čísla, dátumy a pod.) Po úspešnom uverejnení 
žiadosti môžete žiadosť v COPIS schváliť. Vyplňte dátum prijatia a skončenia platnosti. Dátum 
skončenia platnosti sa vypočítava ako dátum prijatia + jeden rok (napr. v prípade prijatia 2. 1. 
2014 bude dátumom skončenia platnosti 2. 1. 2015 o 24.00 hod.) V poli pre odôvodnenie 
rozhodnutia musíte uviesť čiastočné schválenie a zoznam zamietnutých práv. 

 

 COPIS: V prípade aktualizácie informácií k žiadosti ex-offo, po doručení doplňujúcich 
informácií nahrajte tieto informácie do tej časti COPIS, do ktorej patria. Upravte dátum 
skončenia platnosti na jeden rok po prijatí. 
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4. Zamietnutie žiadosti 

Ák boli vykonane  vs etky kontroly a tieto kontroly viedli k žamietnutiu ž iadosti, rožhodnutie 
sa musí  vydať a ožna miť do 30 pracovny ch dní  odo dn a prijatia (doruc enia) ž iadosti. Vydane  
rožhodnutie sa musí  uviesť v odseku „Rožhodnutie colny ch orga nov“ ž iadosti na strane 4. 
Mali by ste: 

 žas krtnu ť odsek „Z iadosť sa žamieta“, 

 žažnamenať na strane 1 registrac ne  c í slo ž iadosti, pod ktory m je v COPIS, 

 žažnamenať da tum a na žov prí slus ne ho colne ho u tvaru, 

 podpí sať a opec iatkovať formula r, 

 pripojiť doklad, v ktorom sa uva džaju  do vody žamietnutia a ktory  obsahuje 
informa cie o odvolacom konaní  a 

 ožna miť vas e rožhodnutie ž iadateľovi. 

 COPIS: Po vyplnení všetkých polí v COPIS môžete žiadosť uverejniť. COPIS skontroluje, či sú 
vyplnené všetky povinné polia, a v prípade určitých polí, či sa použil správny formát (napr. 
telefónne čísla, dátumy a pod.) Ak nie sú poskytnuté určité povinné informácie, musíte tieto 
polia obísť napr. tak, že ich vyplníte znakmi XXX. Po úspešnom uverejnení žiadosti musíte 
žiadosť v COPIS zamietnuť. Vyplňte dátum prijatia a uveďte dôvody zamietnutia. 
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5. Žiadosti na úrovni Únie postúpené iným členským štátom 

Ihneď po schva lení  ž iadosti na u rovni Ú nie v COPIS uvidia vs etky c lenske  s ta ty, v ktory ch sa 
ž iada o prijatie opatrenia, na obražovke „Posledne  informa cie“ v COPIS, ž e sa vydalo 
rožhodnutie o schva lení  takejto ž iadosti na u rovni Ú nie. Od c lenske ho s ta tu, ktory  schva lil 
ž iadosť, sa nevyž aduje ďals ie opatrenie. 

 Pravidelne kontrolujte stra nku „Posledne  informa cie“, aby ste sa dožvedeli o novy ch 
schva leny ch ž iadostiach o prijatie opatrenia na u rovni Ú nie, ktore  sa vžťahuju  na va s  
c lensky  s ta t. 

 Overte, c i su  na vykonanie rožhodnutia potrebne  dopln uju ce informa cie 
o vy robkoch, stanovení  rižikove ho profilu alebo preklady. 

 V prípade pochybností alebo otázok týkajúcich sa rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie 
opatrenia na úrovni Únie sa vždy najskôr obráťte so žiadosťou o objasnenie na príslušný 
colný útvar členského štátu, ktorý žiadosť schválil. 

 

 Ak sa domnievate, že na vykonanie uvedeného rozhodnutia sú potrebné doplňujúce 
informácie, požiadajte o dané informácie príslušný colný útvar členského štátu, ktorý vydal 
rozhodnutie. 

 

 Ak nedostanete žiadne doplňujúce informácie, obráťte sa priamo na kontaktnú osobu 
držiteľa práva pre právne otázky určenú pre vašu krajinu a požiadajte ju o poskytnutie 
chýbajúcich informácií. 

 

 Pokiaľ ide o preklad informácií, mali by ste sa vždy obracať priamo na kontaktnú osobu 
držiteľa práva pre právne otázky určenú pre vašu krajinu a požiadať ju o poskytnutie 
prekladu. 

 

 Doplňujúce informácie od kontaktnej osoby zdieľajte s vydávajúcim členským štátom, aby 
ich mohol nahrať do COPIS. 

 

 Rozhodnutie o schválení žiadosti o prijatie opatrenia na úrovni Únie sa musí za každých 
okolností postúpiť colným úradom. 

 

 Ak nezískate žiadne informácie, informujte vydávajúci členský štát o možnom zrušení 
žiadosti o prijatie opatrenia na úrovni Únie. 

 

 COPIS: Ak je na riadne vykonanie rozhodnutia vo vašom členskom štáte potrebný preklad, 
môžete pozastaviť žiadosť v prípade vášho členského štátu dovtedy, kým nedostanete 
chýbajúci preklad. 

 

 COPIS: Po doručení doplňujúcich informácií alebo prípadne prekladov nahrajte tieto 
informácie do tej časti COPIS, do ktorej patria, a v náležitých prípadoch zrušte pozastavenie 
žiadosti o prijatie opatrenia na úrovni Únie. 
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6. Žiadosti o predĺženie platnosti žiadosti 

Na ž iadosť o predl ž enie platnosti ž iadosti o prijatie opatrenia sa musí  použ iť vžor 
stanoveny  v prí lohe 2 k vykona vaciemu nariadeniu Komisie (EÚ ) c . 1352/2013. 

 overte, c i je drž iteľ rožhodnutia sta le opra vneny  podať ž iadosť v žmysle c la nku 3 
nariadenia (EÚ ) c . 608/2013, a c i su  pra va, na ktore  sa vžťahuje, sta le platne . 

 V prípade zapísaných práv: vykonajte krížovú kontrolu s vydávajúcimi orgánmi, prípadne 
s použitím príslušných databáz (napr. EUIPO, vnútroštátnych atď.). V ostatných prípadoch 
skontrolujte podľa dokladov pripojených k pôvodnej žiadosti. 

Ák sa u spes ne vykonali vs etky kontroly s požití vnym vy sledkom, rožhodnutie sa musí  vydať 
a ožna miť do 30 pracovny ch dní  odo dn a prijatia (doruc enia) ž iadosti. Dane  rožhodnutie sa 
musí  uviesť v odseku „Rožhodnutie colny ch orga nov“ ž iadosti. Mali by ste: 

 žas krtnu ť odsek „Z iadosť o predl ž enie sa schvaľuje v celom rožsahu“ alebo 

 žas krtnu ť odsek „Z iadosť o predl ž enie sa schvaľuje c iastoc ne“ a pripojiť žožnam 
schva leny ch pra v dus evne ho vlastní ctva a doklad, v ktorom sa uva džaju  do vody 
c iastoc ne ho žamietnutia a ktory  obsahuje informa cie o odvolacom konaní , 

 žažnamenať da tum a na žov prí slus ne ho colne ho u tvaru, 

 podpí sať a opec iatkovať formula r a 

 uviesť novy  da tum skonc enia platnosti alebo 

 Dátum skončenia platnosti nesmie byť neskorší ako jeden rok nasledujúci po dátume 
skončenia platnosti predchádzajúceho obdobia platnosti. Na žiadosť žiadateľa sa môže 
stanoviť kratšie obdobie platnosti. 

 žas krtnu ť odsek „Z iadosť o predl ž enie sa žamieta“, 

 žažnamenať da tum a na žov prí slus ne ho colne ho u tvaru, 

 podpí sať a opec iatkovať formula r, 

 pripojiť rožhodnutie, v ktorom sa uva džaju  do vody žamietnutia a informa cie 
o odvolacom konaní  a 

 ožna miť vas e rožhodnutie ž iadateľovi. 
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 COPIS: V prípade potreby zmeňte polia v COPIS, ktoré boli uvedené v žiadosti, v prípade 
čiastočného predĺženia platnosti z dôvodu, že práva už nie sú platné, zaznamenajte dátum 
uplynutia platnosti daných práv v časti žiadosti určenej pre práva duševného vlastníctva. 
Predĺžte platnosť žiadosti: vyplňte dátum prijatia a nový dátum skončenia platnosti. Nový 
dátum skončenia platnosti sa vypočítava ako pôvodný dátum skončenia platnosti + jeden rok 
(napr. v prípade dátumu skončenia platnosti 2. 1. 2015 bude novým dátumom skončenia 
platnosti 2. 1. 2016 o 24.00 hod.) V prípade čiastočného predĺženia platnosti uveďte v poli 
pre odôvodnenie rozhodnutia čiastočné schválenie a zoznam zamietnutých práv. 

 

 COPIS: V prípade zamietnutia musíte vyplniť dátum prijatia a uviesť dôvody zamietnutia. 
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7. Vymazanie jedného alebo viacerých práv duševného 
vlastníctva už zapísaného(-ých) na základe rozhodnutia 
o schválení žiadosti 

 Žiadosť možno zaslať príslušnému colnému útvaru, ktorý prijal pôvodné rozhodnutie, 
formou obyčajného listu. 

 COPIS: Zmeňte žiadosť v systéme tak, že vymažete dané právo a akékoľvek iné informácie 
v súlade s informáciami doručenými od držiteľa rozhodnutia a uverejnite žiadosť v COPIS. Ak 
sa však v žiadosti o prijatie opatrenia nachádza len jedno právo duševného vlastníctva, 
potom toto právo duševného vlastníctva nemožno vymazať a žiadosť o prijatie opatrenia 
treba zrušiť. 

 ožna mte vas e rožhodnutie ž iadateľovi. 

Na tento u c el sa mo ž e použ iť tento formula r: 

Názov a adresa príslušného 
colného útvaru 

 

 

Rozhodnutie 

článok 10 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 

Meno držiteľa rozhodnutia  

 

Evidenčné číslo rozhodnutia  

Platnosť rozhodnutia do  

Vymazané práva  

 

Dátum prijatia  

Podpis a pečiatka 
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8. Doplnenie jedného alebo viacerých práv duševného 
vlastníctva na základe rozhodnutia o schválení žiadosti 

 Keďže informácie týkajúce sa nového práva duševného vlastníctva sú takmer také isté ako 
tie, ktoré sa požadujú v novej žiadosti, odporúča sa, aby držiteľ rozhodnutia použil formulár 
žiadosti. 

 

 COPIS: Zmeňte žiadosť v systéme tak, že doplníte dané právo a všetky ostatné informácie 
v súlade s informáciami doručenými od držiteľa rozhodnutia a uverejnite žiadosť. 

 ožna mte vas e rožhodnutie ž iadateľovi. 

Ák drž iteľ rožhodnutia nepouž il formula r ž iadosti, mo ž ete použ iť na dany  u c el tento formula r: 

Názov a adresa príslušného 
colného útvaru 

 

 

Rozhodnutie 

článok 10 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 

Meno držiteľa rozhodnutia  

 

Evidenčné číslo rozhodnutia  

Platnosť rozhodnutia do  

Doplnené práva  

 

Dátum prijatia  

Podpis a pečiatka 
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9. Aktualizácia informácií obsiahnutých v rozhodnutí 
o schválení žiadosti 

Drž iteľ rožhodnutia musí  ihneď informovať prí slus ny  colny  u tvar, ktory  vydal po vodne  
rožhodnutie, v ty chto prí padoch: 

 ak jeho pra va prestali byť pra voplatne žapí sane , 

 ak platnosť jeho žapí sany ch pra v uplynie a nepož iada o predl ž enie platnosti, alebo 
predl ž enie nie je mož ne , 

 ak ž iny ch do vodov už  nie je opra vneny  podať ž iadosť, 

 ak do jde k žmene aky chkoľvek informa cií  uvedeny ch v ž iadosti (žmeny u dajov 
o kontaktny ch osoba ch alebo nove  c i aktualižovane  informa cie o pravom tovare), 

 ak drž iteľ rožhodnutia ží ska nove  informa cie, ktore  musia byť uvedene  v ž iadosti, najma  
o novy ch trendoch alebo vy žnamny ch prí padoch, ktore  sa stali v iny ch krajina ch, alebo 

 ak drž iteľ rožhodnutia chce vypustiť alebo pridať nove  vy robky k pra vu dus evne ho 
vlastní ctva, ktore  už  bolo žapí sane , na ža klade ž iadosti o prijatie opatrenia. 

 Tieto informácie možno zaslať príslušnému colnému útvaru, ktorý prijal pôvodné 
rozhodnutie, formou obyčajného listu. 

 COPIS: Ihneď zmeňte príslušné polia v COPIS na základe nových aktuálnych informácií 
a uverejnite žiadosť alebo prípadne zrušte žiadosť. 

 ožna mte vas e rožhodnutie ž iadateľovi. 
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Na tento u c el sa mo ž e použ iť tento formula r: 

Názov a adresa príslušného 
colného útvaru 

 

 

Rozhodnutie 

článok 10 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 

Meno držiteľa rozhodnutia  

 

Evidenčné číslo rozhodnutia  

Platnosť rozhodnutia do  

Vydalo sa toto rozhodnutie  

 

Dátum prijatia  

Podpis a pečiatka 

 

 

 

 


