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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. januára 1998 nadobudli
platnosť Zmeny vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise
ochranných známok a k protokolu k tejto dohode. Zmeny boli prijaté pod bodom č. 13 na zasadaní
Zhromaždenia riadiacich orgánov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktoré sa
konalo v Ženeve v dňoch od 22. septembra do 1. októbra 1997.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE
OCHRANNÝCH ZNÁMOK

A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE

Pravidlo 6

Jazyky
(1) (bez zmeny)

(2) Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou

(a) Všetky oznamy týkajúce sa medzinárodnej prihlášky upravenej výlučne podľa dohody alebo
medzinárodného zápisu vyplývajúceho z nej musia byť v súlade s pravidlom 17(2)(v) a (3) vo
francúzskom jazyku. Neplatí to v prípadoch, v ktorých medzinárodný zápis vyplývajúci
z medzinárodnej prihlášky upravenej výlučne podľa dohody je alebo bol predmetom následného
územného určenia podľa pravidla 24(1) (b); v tých prípadoch platí písmeno (b).

(b) (bez zmeny)

(3) Zápis a uverejnenie

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) V prípade následného územného určenia vykonaného podľa pravidla 24(1)(b), ktoré je prvým
následným územným určením vykonaným podľa tohto pravidla, medzinárodný úrad je povinný
spolu s uverejnením tohto následného územného určenia uverejniť vo Vestníku aj príslušný
medzinárodný zápis v anglickom jazyku a znovu uverejniť medzinárodný zápis vo francúzskom
jazyku. Potom bude toto následné územné určenie zapísané do medzinárodného registra
v anglickom a vo francúzskom jazyku. Zápis do medzinárodného registra a uverejnenie vo
Vestníku všetkých údajov, ktoré majú byť zapísané a uverejnené podľa týchto pravidiel a ktoré
sa týkajú príslušného medzinárodného zápisu, budú vo francúzskom a v anglickom jazyku.

(4) (bez zmeny)

Pravidlo 15
Dátum medzinárodného zápisu vo zvláštnych prípadoch
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(1) Medzinárodná prihláška obsahujúca nedostatky

(a) V prípade, že medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu neobsahuje

(i) (bez zmeny)

(ii) údaje, z ktorých možno vyvodiť záver, že prihlasovateľ je oprávnený podať medzinárodnú
prihlášku,

(iii) zmluvné strany, ktoré sú určené,

(iv) dátum a číslo základnej prihlášky, prípadne základného zápisu,

(v) vyhlásenie registračného úradu pôvodu podľa pravidla 9(5)(a)(v) alebo pravidla 9(6)(a)(vii),

(vi) a (vii) (bez zmeny)

medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bol posledný z chýbajúcich prvkov
doručený medzinárodnému úradu. Pritom platí, že ak bude posledný chýbajúci prvok
zaslaný medzinárodnému úradu v dvojmesačnej lehote podľa článku 3(4) dohody a článku
3(4) protokolu, medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bola neúplná medzinárodná
prihláška doručená registračnénu úradu pôvodu.

(b) (bez zmeny)

(2) (bez zmeny)

Pravidlo 17
Oznámenie o zamietnutí

(1) (bez zmeny)

(2) Zamietnutie, ktoré nie je založené na námietke
Ak nie je zamietnutie založené na námietke, oznámenie podľa odseku (1) musí obsahovať

(i) (bez zmeny)

(ii) číslo medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spoločne s inými údajmi, ktoré umožňujú
potvrdenie totožnosti medzinárodného zápisu, ako napr. slovné prvky známky alebo číslo
základnej prihlášky alebo číslo základného zápisu,

(iii) (zrušené)

(iv) až (viii) (bez zmeny)

(3) až (5) (bez zmeny)

Pravidlo 24
Územné určenie nasledujúce po medzinárodnom zápise

(1) Oprávnenie

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Majiteľ medzinárodného zápisu vyplývajúceho z medzinárodnej prihlášky upravenej výlučne
protokolom môže určiť zmluvné strany viazané dohodou bez ohľadu na to, či sú zmluvné strany
viazané zároveň aj protokolom. Platí to za predpokladu, že zmluvná strana, ktorej registračný
úrad je zároveň registračným úradom pôvodu, v čase určenia je viazaná dohodou alebo,
v prípade zmeny vlastníctva, zmluvná strana alebo prinajmenšom jedna zo zmluvných strán, vo
vzťahu ku ktorej nový majiteľ spĺňa podmienky kladené na majiteľa medzinárodného zápisu, je
viazaná dohodou a za predpokladu, že medzinárodný zápis sa zakladá na základnom zápise
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alebo že sa zakladá na základnej prihláške a táto prihláška vyústila do zápisu.

(2) (bez zmeny)

(3) Obsah

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Následné územné určenie môže okrem toho obsahovať

(i) údaje a preklad, prípadne preklady podľa pravidla 9(4)(b),

(ii) žiadosť, aby následné územné určenie nadobudlo účinnosť po zápise zmeny alebo výmazu
týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu alebo po obnovení medzinárodného
zápisu.

(d) Ak je medzinárodný zápis založený na základnej prihláške, následné územné určenie bude
doložené vyhlásením podpísaným registračným úradom pôvodu potvrdzujúcim, že táto
prihláška vyústila do zápisu, a uvádzajúcim dátum a číslo tohto zápisu, pokiaľ toto vyhlásenie
už nebolo prijaté medzinárodným úradom.

(4) a (5) (bez zmeny)

(6) Dátum následného územného určenia

(a) (bez zmeny)

(b) a (c) (bez zmeny)

(d) Napriek ustanoveniam písmen (a), (b) a (c), ak následné územné určenie obsahuje žiadosť
vykonanú v súlade s odsekom (3)(c)(ii), môže byť označené dátumom, ktorý je neskorší ako
dátum vyplývajúci z ustanovení písmen (a), (b) alebo (c).

(7) až (9) (bez zmeny)

Pravidlo 25
Žiadosť o zápis zmeny.

Žiadosť o zápis výmazu
(1) Predloženie žiadosti

(a) Žiadosť o zápis treba predložiť medzinárodnému úradu na príslušnom oficiálnom tlačive
v jednej kópii za predpokladu, že sa žiadosť týka týchto skutočností:

(i) až (iii) (bez zmeny)

(iv) zmeny v mene alebo adrese majiteľa,

(v) (bez zmeny)

(b) a (c) (bez zmeny)

(2) Obsah žiadosti

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Žiadosť o zápis zmeny alebo žiadosť o zápis výmazu môže tiež obsahovať žiadosť, aby bol takýto
zápis uskutočnený pred zápisom alebo po zápise inej zmeny alebo výmazu, alebo následného
územného určenia týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu, alebo po obnovení
medzinárodného zápisu.

(3) a (4) (bez zmeny)
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Pravidlo 27
Zápis zmeny a výmazu, oznámenie o zmene alebo výmaze.

Vyhlásenie o neúčinnosti zmeny vo vlastníctve

(1) Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu

(a) Za predpokladu splnenia požiadavky podľa pravidla 25(1)(a) medzinárodný úrad bezodkladne
zapíše zmenu alebo výmaz do medzinárodného registra. Okrem toho medzinárodný úrad bude
informovať o tejto skutočnosti registračné úrady na území určených zmluvných strán, ktorých
sa zmena týka, alebo v prípade zrušenia registračné úrady všetkých určených zmluvných strán
a zároveň bude informovať aj majiteľa, ak žiadosť predložil registračný úrad, potom aj tento
registračný úrad. Ak sa zápis týka zmeny vo vlastníctve, medzinárodný úrad bude v prípade
úplnej zmeny vo vlastníctve informovať taktiež bývalého majiteľa a v prípade čiastočnej zmeny
vo vlastníctve majiteľa časti medzinárodného zápisu, ktorá bola postúpená alebo inak
prevedená. Ak žiadosť o zápis výmazu podal majiteľ alebo registračný úrad počas päťročnej
lehoty podľa článku 6(3) dohody a článku 6(3) protokolu, medzinárodný úrad musí informovať
aj registračný úrad pôvodu.

(b) Zmena alebo výmaz budú zapísané odo dňa doručenia žiadosti spĺňajúcej predpísané
podmienky medzinárodnému úradu okrem prípadu, ak žiadosť bola vykonaná v súlade
s pravidlom 25(2)(c), vtedy môže byť zapísaná od neskoršieho dátumu.

(2) (bez zmeny)

(3) Zápis spojenia medzinárodných zápisov
Ak jedna fyzická osoba alebo právnická osoba bola zapísaná ako majiteľ dvoch alebo viacerých

medzinárodných zápisov vyplývajúcich z čiastočných zmien vo vlastníctve podľa odseku (2), zápisy
sa spoja do jedného, ak o to táto osoba požiada buď priamo alebo prostredníctvom registračného
úradu pôvodu alebo iného zainteresovaného úradu. Medzinárodný zápis vyplývajúci z tohto
spojenia bude označený číslom medzinárodného zápisu, ktorého časť bola postúpená alebo
prevedená, ak je to možné, spolu s veľkým písmenom.

(4) (bez zmeny)

Pravidlo 35
Mena, v ktorej sa majú platby uskutočniť

(1) (bez zmeny)

(2) Určenie výšky individuálnych poplatkov v švajčiarskej mene

(a) (bez zmeny)

(b) (bez zmeny)

(c) Ak sa počas obdobia dlhšieho ako tri po sebe nasledujúce mesiace oficiálny výmenný kurz
Organizácie Spojených národov medzi švajčiarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná
strana určila individuálny poplatok, zvýši alebo zníži najmenej o 5 % oproti poslednému
oficiálnemu kurzu, ktorý sa použil pri určení výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej
mene, registračný úrad príslušnej zmluvnej strany môže požiadať generálneho riaditeľa
o určenie novej výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene podľa oficiálneho
výmenného kurzu Organizácie Spojených národov, ktorý platil v deň predchádzajúci dňu, keď
sa žiadosť predložila. Generálny riaditeľ bude postupovať podľa tejto žiadosti. Nová výška
poplatku bude platiť odo dňa, ktorý určí generálny riaditeľ, za predpokladu, že tento dátum
nenastane skôr ako mesiac a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo
Vestníku.
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(d) Ak sa počas obdobia dlhšieho ako tri po sebe nasledujúce mesiace oficiálny výmenný kurz
Organizácie Spojených národov medzi švajčiarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná
strana určila individuálny poplatok, zníži najmenej o 10 % oproti poslednému oficiálnemu
kurzu, ktorý sa použil pri určení výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene, generálny
riaditeľ stanoví novú výšku individuálneho poplatku v švajčiarskej mene podľa oficiálneho
výmenného kurzu Organizácie Spojených národov. Nová výška poplatku bude platiť odo dňa,
ktorý určí generálny riaditeľ, za predpokladu, že tento dátum nenastane skôr ako mesiac
a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo Vestníku.
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 AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER THE MADRID AGREEMENT
 CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

 AND THE PROTOCOL RELATING TO THAT AGREEMENT

Rule 6

Languages

(1) (No change)

(2) [Communications Other Than the International
Application]
(a) Any communication concerning an international

application governed exclusively by the Agreement
or the international registration resulting the-
refrom shall, subject to Rule 17(2)(v) and (3), be in
French, except that, where the international re-
gistration resulting from an international applica-
tion governed exclusively by the Agreement is or
has been the subject of a subsequent designation
under Rule 24(1) (b), the provisions of subpa-
ragraph (b) shall apply.

(b) (No change)

(3) [Recordal and Publication]
(a) (No change)
(b) (No change)
(c) If a subsequent designation made under Rule 24(1)

(b) is the first subsequent designation made under
that Rule in respect of a given international re-
gistration, the international Bureau shall, together
with the publication in the Gazette of that subse-
quent designation, publish the international re-
gistration in English and republish the internatio-
nal registration in French. Thereafter, that
subsequent designation shall be recorded in the
International Register in English and French. The
recordal in the International Register and the pub-
lication in the Gazette of any data to be both
recorded and published under these Regulations
in respect of the international registration
concerned shall be in English and French.

(4) (No change)

Rule 15

Date of the International Registration
 in Special Cases

(1) [Irregular International Application]
(a) Where the international application received by the

International Bureau does not contain all of the
following elements:
(i) (No change)
(ii) indications permitting the conclusion that the

applicant is entitled to file an international appli-
cation,

(iii) the Contracting Parties which are designated,
(iv) the date and number of the basic application or

basic registration, as the case may be,
(v) the declaration of the Office of origin referred to

in Rule 9(5) (a) (v) or Rule 9(6) (a) (vii),
  (vi) and (vii) (No change)

(b) (No change)

(2) (No change)

Rule 17

Notification of Refusal

(1) (No change)

(2) [Refusal Not Based on an Opposition] Where the
refusal of protection is not based on an opposition, the
notification referred to in paragraph (1) shall contain
or indicate

(i) (No change)
(ii) the number of the international registration, pre-

ferably accompanied by other indications
enabling the identity of the international re-
gistration to be confirmed, such as the verbal
elements of the mark or the basic application or
basic registration number,

(iii) (Deleted)
  (iv) to (viii) (No change)

(3) to (5) (No change)

Rule 24

Designation Subsequent
 to the International Registration

(1) [Entitlement]
(a) (No change)
(b) (No change)
(c) The holder of an international registration re-

sulting from an international application governed
exclusively by the Protocol may designate
Contracting Parties bound by the Agreement,
whether or not those Contracting Parties are
bound also by the Protocol, provided that, at the
time of that designation, the Contracting Party
whose Office is the Office of origin is bound by the
Agreement, or, where a change in ownership has
been recorded, the Contracting Party, or at least
one of the Contracting Parties, in respect of which

Príloha
k č. 59/2000 Z. z.
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the new holder fulfills the conditions to be the
holder of an international registration, is bound by
the Agreement, and provided that either the
international registration is based on a basic re-
gistration, or, if it is based on a basic application,
the said application resulted in a registration.

(2) (No change)

(3) [Contents]
(a) (No change)
(b) (No change)
(c) The subsequent designation may also contain

(i) the indications and translation or translations,
as the case may be, referred to in Rule 9(4) (b),

(ii) a request that the subsequent designation take
effect after the recordal of a change or a cancella-
tion in respect of the international registration
concerned or after the renewal of the internatio-
nal registration.

(d) Where the international registration is based on a
basic application, the subsequent designation
shall be accompanied by a declaration, signed by
the Office of origin, certifying that the said appli-
cation has resulted in a registration and indicating
the date and number of that registration, unless
such a declaration has already been received by
the International Bureau.

(4) and (5) (No change)

(6) [Date of Subsequent Designation]
(a) (No change)
(b) and (c) (No change)
(d) Notwithstanding subparagraphs (a), (b) and (c),

where the subsequent designation contains a re-
quest made in accordance with paragraph (3) (c)
(ii), it may bear a date which is later than that
resulting from subparagraph (a), (b) or (c).

(7) to (9) (No change)

Rule 25

Request for Recordal of a Change;
 Request for Recordal of a Cancellation

(1) [Presentation of the Request]
(a) A request for recordal shall be presented to the

International Bureau on the relevant official form,
in one copy, where the request relates to any of the
following:

   (i) to (iii) (No change)
(iv) a change in the name or address of the holder;
(v) (No change)

(b) and (c) (No change)

(2) [Contents of the Request]
(a) (No change)
(b) (No change)
(c) The request for recordal of a change or a cancella-

tion may also contain a request that it be recorded
before, or after, the recordal of another change or
cancellation or a subsequent designation in
respect of the international registration concerned
or after the renewal of the international registra-
tion.

(3) and (4) (No change)

Rule 27

Recordal and Notification of a Change
 or of a Cancellation; Declaration

 That a Change in Ownership Has No Effect

(1) [Recordal and Notification of a Change or of a
Cancellation]
(a) The International Bureau shall, provided that the

request referred to in Rule 25(1) (a) is in order,
promptly record the change or the cancellation in
the International Register, shall notify accordingly
the Offices of the designated Contracting Parties in
which the change has effect or, in the case of a
cancellation, the Offices of all the designated
Contracting Parties, and shall inform at the same
time the holder and, if the request was presented
by an Office, that Office. Where the recordal relates
to a change in ownership, the International Bureau
shall also inform the former holder in the case of
a total change in ownership an the holder of the
part of the international registration which has
been assigned or otherwise transferred in the case
of a partial change in ownership. Where the re-
quest for the recordal of a cancellation was pre-
sented by the holder or an interested Office during
the five-year period referred to in Article 6(3) of the
Agreement and Article 6(3) of the Protocol, the
International Bureau shall also inform the Office
of origin.

(b) The change or the cancellation shall be recorded
as of the date of receipt by the International Bu-
reau of a request complying with the applicable
requirements, except that, where a request has
been made in accordance with Rule 25(2) (c), it may
be recorded as of a later date.

(2) (No change)

(3) [Recordal of Merger of International Registrati-
ons] Where the same natural person or legal entity has
been recorded as the holder of two or more internati-
onal registrations resulting from a partial change in
ownership under paragraph (2), the registrations shall
be merged at the request of the said person or entity,
made either direct or through the Office of origin or
another interested Office. The international registrati-
on resulting from the merger shall bear the number of
the international registration of which a part had been
assigned or otherwise transferred, together, where ap-
plicable, with a capital letter.

(4) (No change)

Rule 35

Currency of Payments

(1) (No change)

(2) [Establishment of the Amount of Individual Fees
in Swiss Currency]
(a) (No change)
(b) (No change)
(c) Where, for more than three consecutive months,
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the official exchange rate of the United Nations
between the Swiss currency and the other currency
in which the amount of an individual fee has been
indicated by a Contracting Party is higher or lower
by at least 5% than the last exchange rate applied
to establish the amount of the individual fee in
Swiss currency, the Office of that Contracting
Party may ask the Director General to establish a
new amount of the individual fee in Swiss currency
according to the official exchange rate of the United
Nations prevailing on the day preceding the day on
which the request is made. The Director General
shall proceed accordingly. The new amount shall
be applicable as from a date which shall be fixed
by the Director General, provided that such date is
between one and two months after the date of the
publication of the said amount in the Gazette.

(d) Where, for more than three consecutive months,
the official exchange rate of the United Nations
between the Swiss currency and the other currency
in which the amount of an individual fee has been
indicated by a Contracting Party is lower by at least
10% than the last exchange rate applied to estab-
lish the amount of the individual fee in Swiss
currency, the Director General shall establish a
new amount of the individual fee in Swiss currency
according to the current official exchange rate of
the United Nations. The new amount shall be appli-
cable as from a date which shall be fixed by the
Director General, provided that such date is
between one and two months after the date of the
publication of the said amount in the Gazette.
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