
Európske právo duševného vlastníctva 

Okruh preberaných tém a formálnych prameňov práva 

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu: 

 

a) rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach – účasť  pre zapísaných študentov na 

seminároch je povinná s možnosťou  absencie na troch seminároch bez nutnosti ich 

ospravedlnenia.  

b)  v zmysle  čl. 4 ods. 18 Študijného poriadku PRAF UK  v prípadoch absencie študenta na viac ako 

troch seminároch bude riešená pohovorom dotknutého študenta s vyučujúcim, ktorý vzhľadom 

na rozsah a dôvody absencie určí náhradné plnenia, a to takým spôsobom, aby určená úloha 

študentovi súvisela s témami preberanými na seminároch, ktoré dotknutý študent neabsolvoval   

 

c)  konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, 

d) termíny priebežného hodnotenia,   

e) informáciu o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného hodnotenia, ktoré ale 

nie sú celkovým opravným termínom priebežného hodnotenia podľa čl. 13 ods. 4 Študijného 

poriadku :  

 

 

 

1. Prezentácia ročníkovej práce na seminári a jej odovzdanie v písomnej podobe v rozsahu 

12-15 normostrán (50%) – prideľovanie tém študentom bude prebiehať na prvom 

seminári, kde každý študent dostane jednu tému, ktorú spracuje a bude prezentovať na 

seminári (v rozsahu 15 minút) v poradí, ktorý bude určený na prvom seminári v semestri 

vyučujúcim.  

 

2. Prípadová štúdia za použitia nekomentovaných právnych predpisov (50%) bude na 

predposlednom seminári  

 
3. Opravný termín priebežného hodnotenia bude na poslednom seminári vo výučbovej 

časti semestra  

 

 

 



f) informáciu, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne priebežného 

hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach. 

Študent musí na úspešné absolvovanie predmetu získať z dvoch priebežných hodnotení 61 % a to ako 

súčet percent získaných z každého z nich.  

 

Okruh preberaných tém:  

1. Úvod do európskeho práva duševného vlastníctva. 

2. Ľudské práva a európske právo duševného vlastníctva. 

3. Autorské právo I. 

4. Autorské právo II. 

5. Patentové právo I. 

6. Patentové právo II. 

7. Patentovanie nanotechnológií. 

8. Ochranné známky I. 

9. Ochranné známky II. 

10. Práva súvisiace s autorským právom a práva k databáze. 

11. Ostatné práva duševného vlastníctva. 

12. Hospodárska súťaž a práva duševného vlastníctva. 

 

Formálne pramene práva: 

1. Ochranné známky, dizajny a vzory 

 

- Smernica 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských 

štátov v oblasti ochranných známok). 

- Nariadenie (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke  

- Smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane 

dizajnov 

- Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva 

- Nariadenie Komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie 

Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva 

- Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006, ktorým sa schvaľuje pristúpenie Európskeho 

spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise dizajnov, 

prijatému 2. júla 1999 v Ženeve (2006/954/ES) 

- Nariadenie Rady (ES) č. 1891/2006, obe z 18. decembra 2006, prepojili systém zápisu vzorov 

a modelov EÚ s medzinárodným systémom zápisu priemyselných vzorov a modelov WIPO. 



- Nariadenie Komisie (ES) č. 2246/2002 zo 16. decembra 2002 o poplatkoch splatných Úradu 

pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) v súvislosti so zápisom 

dizajnov spoločenstva (konsolidované znenie) 

 

2. Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom 

 

a. Autorské právo 

 

- Smernica 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s 

nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti 

- Smernica EÚ o autorskom práve ((EÚ) 2019/790)[1] zo 17. apríla 2019  

- Smernica (EÚ) 2019/789 (smernica o vysielaní a retransmisii online) 

- Smernica 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia 

určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi 

právami v prospech nevidiacich, slabozrakých alebo postihnutých inou poruchou čítania. 

- Nariadenie  (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových 

služieb na vnútornom trhu  

b. Lehota ochrany autorských práv a súvisiacich práv 

- Smernica 2011/77/EÚ, ktorou sa mení smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského 

práva a niektorých súvisiacich práv 

 

c. Počítačové programy a databázy 

 

- Smernica 91/250/EHS o právnej ochrane počítačových programov 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane 

počítačových programov 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 9/96/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane 

databáz 

d. Organizácie kolektívnej správy 

 

- Smernica 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským 

právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online 

využívanie na vnútornom trhu  

3. Patenty 

 

- Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) vrátane  

▪ Protokolu o výklade článku 69 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov,  



▪ Protokolu o centralizácii európskeho patentového systému a o jeho zavedení 

(Protokol o centralizácii),  

▪ Protokolu o súdnej právomoci a o uznávaní rozhodnutí o nároku na udelenie 

európskeho patentu (Protokol o uznávaní),  

▪ Protokolu o výsadách a imunitách európskej patentovej organizácie (Protokol o 

výsadách a imunitách) a  

▪ doplnení Protokolu o dopĺňaní stavu zamestnancov Európskeho patentového úradu 

v Haagu (Protokol o dopĺňaní stavu zamestnancov) z 29. novembra 2000 

- Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov 

 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým 

sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany 

- Nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená 

spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim 

prekladov 

- Nariadenie č. 1610/96 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o vytvorení 

dodatkového ochranného osvedčenia pre výrobky na ochranu rastlín (konsolidované znenie) 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane 

biotechnologických vynálezov 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o udeľovaní 

nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz 

do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch 

na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 

2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (konsolidované znenie) 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom 

ochrannom osvedčení pre liečivá (konsolidované znenie) 

 

4. Obchodné tajomstvo 

 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 o ochrane nesprístupneného know-

how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, 

využitím a sprístupnením. 

 

5. Práva duševného vlastníctva pre odrody rastlín 

Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín z roku 1991 prispieva k rozvoju 

poľnohospodárstva a záhradníctva.. 

 

6. Zemepisné označenia 

 



- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti 

Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a 

zemepisných označeniach 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, 

popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a 

označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a 

destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) 

č. 110/2008 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z  26. februára 2014 o 

vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení 

aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o 

systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým 

sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú 

nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 

(víno), 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z  15. januára 2008 o definovaní, 

popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení 

nariadenia (EHS) č. 1576/89 

 

7. Boj proti falšovaniu 

- Smernica 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. 

- Nariadenie (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi  


