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VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o

presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní
práv duševného vlastníctva colnými orgánmi ustanovuje:

§ 1

Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného
vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia
na domácom trhu“), je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o
prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3
Výška skladného za uskladnenie zaisteného tovaru, bez ohľadu na dĺžku jeho skladovania, sa pre
každého držiteľa rozhodnutia ustanovuje takto:

a) 7 eur za tovar nachádzajúci sa v malej zásielke,1)

b) 15 eur za tovar nachádzajúci sa v poštovej zásielke2) inej, ako je malá zásielka,

c) 50 eur za tovar do 500 skladových položiek, pričom za každú ďalšiu skladovú položku nad 500
skladových položiek sa skladné zvyšuje o 0,1 eura.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Kažimír v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 490/2013 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
DynamicResources\3198b71d-49c7-48ae-a7a0-a913235b9112_1.pdf

 
VZOR 

 
ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 

1. Údaje o žiadateľovi 
(oprávnená osoba podľa § 2 písm. a)  
zákona č. 486/2013 Z. z.):  
 

Obchodné meno/názov: 
 
Identifikačné číslo:       
 
Titul, meno a priezvisko: 
 
Funkcia: 
 
Sídlo/adresa miesta podnikania/adresa 
trvalého pobytu: 
 
PSČ, mesto (obec): 
 
Štát: 
 
Telefónne číslo: 
 
Faxové číslo: 
 
E-mailová adresa: 
 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie 
opatrenia na domácom trhu: 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej 
v mene Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky a odtlačok 
úradnej pečiatky: 
3. Právo duševného vlastníctva: 
□ Právo ochranných známok 
□ Dizajnové právo 
□ Autorské právo a práva súvisiace   
    s autorským právom     
□ Právo označení pôvodu výrobkov  
    a zemepisných označení výrobkov 
□ Patentové právo  
□ Dodatkové ochranné osvedčenie 
    na liečivá 
□ Dodatkové ochranné osvedčenie 
    na výrobky na ochranu rastlín 
□ Právo k novým odrodám rastlín 
    a plemenám zvierat 
□ Právo topografií polovodičových  
    výrobkov 
□ Právo úžitkových vzorov    

2. Status žiadateľa: 
□ držiteľ práva duševného vlastníctva 
□ iná osoba 

4. Údaje o tovare, pri ktorom sa žiada 
    o ochranu práva duševného vlastníctva 
    podľa bodu 3: 
 
Počet príloh: 

5. Údaje o tovare, ktorým sa porušuje 
     právo duševného vlastníctva podľa  
     bodu 3: 
 
Počet príloh: 

6. Údaje o zástupcovi 
    (podľa § 3 ods. 7 zákona č. 486/2013 Z. z.): 
     
Obchodné meno/názov:                                         Telefónne číslo:                                           
 
Titul, meno a priezvisko:                                       Faxové číslo: 
 
Poštová adresa:                                                      E-mailová adresa: 
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7. Vyhlásenie oprávnenej osoby 
    (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 486/2013 Z. z.): 
 
Preberám zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru podľa § 2 písm. e) 
druhého bodu zákona č. 486/2013 Z. z. pri prijímaní opatrení na domácom trhu podľa § 1  
písm. a) zákona č. 486/2013 Z. z., ak  
a) v začatom konaní vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje moje právo duševného 

vlastníctva, nebudem riadne pokračovať z dôvodov na mojej strane a zároveň nie sú 
splnené podmienky na zničenie tovaru podľa § 9 zákona č. 486/2013 Z. z., alebo 

b) sa dodatočne zistí, že zaisteným tovarom sa neporušuje právo duševného vlastníctva. 

8. Mesto (obec) a štát:                           Dátum:                      Podpis žiadateľa: 

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O  PRIJATIE OPATRENIA 
NA DOMÁCOM TRHU 

 
□ Žiadosť sa schvaľuje rozhodnutím č. ......................................  zo dňa ................................ 
 
Opatrenie na domácom trhu sa prijíma od ....................................  do .................................... 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 
 
 
□ Žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím č. .....................................  zo dňa ........................... 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 
 
 
Vysvetlivky: 
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi. 

Obchodné meno, titul, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu  
v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Pri označení štátu sa použije 
dvojmiestny alfabetický kód podľa technickej normy.3) Pri uvedení identifikačného čísla sa 
uvádza identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty alebo daňové identifikačné číslo, ak 
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nebolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa 
uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely 
príslušným orgánom tohto štátu. 

2. V bode 2 sa pri uvedení statusu žiadateľa vyznačí zodpovedajúce políčko. Ak sa vyznačí 
políčko „iná osoba“, ide o osobu podľa čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 608/2013 inú ako držiteľ práva.  

3. V bode 3 sa vyznačí zodpovedajúce políčko písmenom „X“. 
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4. V bode 4 sa uvádza počet príloh k žiadosti, ktoré obsahujú údaje o tovare, pri ktorom sa 
žiada o ochranu práva duševného vlastníctva vyznačeného v bode 3. 

5. V bode 5 sa uvádza počet príloh k žiadosti, ktoré obsahujú údaje o tovare, ktorým sa 
porušuje právo duševného vlastníctva vyznačeného v bode 3. 

6. V bode 6 sa uvádzajú údaje o zástupcovi, ktorý je oprávnený zastupovať žiadateľa pri 
úkonoch súvisiacich s prijímaním opatrení na domácom trhu na základe rozhodnutia 
o schválení žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.   

7. V bode 7 je uvedené vyhlásenie oprávnenej osoby uvedenej v § 2 písm. a) zákona  
č. 486/2013 Z. z. o prebratí zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru 
pri prijímaní opatrení na domácom trhu. 

8. V bode 8 sa uvádza miesto, štát a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa. 
9. Časti žiadosti „Potvrdenie o prijatí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“  

a „Spôsob vybavenia žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ sa vypĺňajú 
spôsobom a osobou uvedenými v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 486/2013 Z. z.  
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 490/2013 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE
OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU
DynamicResources\3198b71d-49c7-48ae-a7a0-a913235b9112_2.pdf

 
VZOR 

 
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA 

O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 
1. Údaje o žiadateľovi 

(držiteľ rozhodnutia podľa § 2 písm. b)  
druhého bodu zákona č. 486/2013 Z. z.):  
 

Obchodné meno/názov: 
 
Titul, meno a priezvisko: 
 
Funkcia: 
 
Sídlo/adresa miesta podnikania/adresa 
trvalého pobytu: 
 
PSČ, mesto (obec): 
 
Štát: 

Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie 
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti 
o prijatie opatrenia na domácom trhu: 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej 
v mene Finančného riaditeľstva 
Slovenskej republiky a odtlačok 
úradnej pečiatky: 
 
         Telefónne číslo: 
 
         Faxové číslo: 
 
         E-mailová adresa:       

2. Žiadam o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia č. ....................... zo dňa ......................, 
    na základe ktorého colné orgány prijímajú opatrenia na domácom trhu, na obdobie ďalších 
    dvoch rokov.  

3. Mesto (obec) a štát:                           Dátum:                      Podpis žiadateľa: 

SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE DOBY UPLATŇOVANIA 
ROZHODNUTIA O ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU 

 
□ Žiadosť sa schvaľuje. 
 
Doba uplatňovania rozhodnutia č. ..........................................  zo dňa .................................... 
sa predlžuje do .................................... 
 
Dátum: 
 
Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 
 
 
□ Žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím č. ....................................  zo dňa ............................ 
 
Dátum: 
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Podpis osoby konajúcej v mene 
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 
a odtlačok úradnej pečiatky: 

 
Vysvetlivky: 
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami. V bode 1 sa uvádzajú údaje o žiadateľovi. 

Obchodné meno, titul, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu 
v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri. Pri označení štátu sa použije 
dvojmiestny alfabetický kód podľa technickej normy.3)  

2. V bode 2 sa uvádza číslo a dátum vydania rozhodnutia, o ktorého predĺženie doby 
uplatňovania sa žiada. 

3. V bode 3 sa uvádza miesto, štát a dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa. 
4. Časti žiadosti „Potvrdenie o prijatí žiadosti o predĺženie doby uplatňovania rozhodnutia 

o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ a „Spôsob vybavenia žiadosti o predĺženie 
doby uplatňovania rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu“ sa 
vypĺňajú spôsobom a osobou uvedenými v § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 6 zákona č. 486/2013  
Z. z.  
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1) Čl. 2 bod 19 nariadenia 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).

2) § 5 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akty Svetovej poštovej únie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
50/2010 Z. z.).

3) STN EN ISO 3166-1 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín (ISO 3166-1: 2006)
(010190).
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