
 

 

 

EURÓPSKA KOMISIA 
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE 
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP 
 

V Bruseli 25. júna 2020 

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM 

 

VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI  

VYČERPANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou 

krajinou“
1
. V dohode o vystúpení

2
 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí 

31. decembra 2020
3
. Do uvedeného dátumu sa právo Únie v celom svojom rozsahu 

uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve
4
. 

EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom 

partnerstve upravujúcej najmä oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či sa takáto 

dohoda uzavrie a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia. V každom prípade 

by takáto dohoda vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na trh 

veľmi odlišný od účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu
5
, v colnej únii EÚ 

a v oblasti DPH a spotrebných daní. 

Okrem toho bude po skončení prechodného obdobia Spojené kráľovstvo treťou krajinou, 

pokiaľ ide o vykonávanie a uplatňovanie práva Únie v členských štátoch EÚ. 

Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na 

právny stav platný po skončení prechodného obdobia (časť A nižšie). V tomto oznámení 

sa tiež vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa odlúčenia 

(časť B nižšie). 

                                                 
1
  Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ. 

2
  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie 

a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7) (ďalej len „dohoda 

o vystúpení“). 

3
  Prechodné obdobie možno pred 1. júlom 2020 jedenkrát predĺžiť najviac o jeden alebo dva roky 

(článok 132 ods. 1 dohody o vystúpení). Vláda Spojeného kráľovstva takéto predĺženie zatiaľ 

vylučuje. 

4
  S výhradou určitých výnimiek stanovených v článku 127 dohody o vystúpení, ktoré nie sú relevantné 

v kontexte tohto oznámenia. 

5
  V dohode o voľnom obchode sa predovšetkým nestanovujú koncepty vnútorného trhu (v oblasti tovaru 

a služieb), ako je vzájomné uznávanie, zásada krajiny pôvodu a harmonizácia. Dohodou o voľnom 

obchode sa neodstraňujú ani colné formality a kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú pôvodu výrobkov 

a ich vstupov, ani zákazy a obmedzenia dovozu a vývozu. 



 

2 

Odporúčania zainteresovaným stranám: 

Zainteresovaným stranám sa predovšetkým odporúča, aby vzhľadom na toto oznámenie 

posúdili dôsledky konca prechodného obdobia. 

 

Upozornenie: 

Toto oznámenie sa netýka pravidiel EÚ v oblasti: 

– konkrétnych práv duševného vlastníctva, ako je autorské právo, zemepisné 

označenia, práva k odrodám rastlín, ochranné známky a dizajny, 

–  dodatkových ochranných osvedčení, 

–  presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, 

–  regulačných aspektov paralelného obchodu, ako sú stanovené napríklad 

v právnych predpisoch EÚ o prípravkoch na ochranu rastlín, biocídnych 

výrobkoch a liekoch. 

Ďalšie oznámenia týkajúce sa týchto aspektov sa pripravujú alebo už boli uverejnené
6
. 

A. PRÁVNY STAV PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA 

Po skončení prechodného obdobia sa už na Spojené kráľovstvo
7
 nebudú uplatňovať 

právne predpisy EÚ týkajúce sa vyčerpania práv duševného vlastníctva
89

. Má to najmä 

tieto dôsledky: 

                                                 
6
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-

partnership/getting-ready-end-transition-period_sk.  

7
  V protokole o Írsku/Severnom Írsku sa stanovuje, že určité pravidlá acquis EÚ týkajúce sa tovaru sa 

uplatňujú na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve vo vzťahu k Severnému Írsku, ale 

nestanovuje sa vyčerpanie práv duševného vlastníctva v EÚ v prípadoch, keď bol tovar legálne 

uvedený na trh v Severnom Írsku. 

8
  Pravidlá EÚ týkajúce sa vyčerpania sú do značnej miery výsledkom judikatúry Súdneho dvora 

Európskej únie, v ktorej sa vykladá článok 34 ZFEÚ o opatreniach s účinkami porovnateľnými 

s množstevnými obmedzeniami medzi členskými štátmi. Súdny dvor vždy vykladá zmluvu v tom 

zmysle, že práva udelené právami duševného vlastníctva sa v rámci jednotného trhu vyčerpávajú na 

základe uvedenia príslušného tovaru na trh (prostredníctvom nositeľa práva alebo s jeho súhlasom) 

v Európskej únii. Pozri napríklad: Centrafarm BV a Adriaan de Peijper/Sterling Drug Inc.(vec C-

15/74), Merck a Co Inc./Stephar BV a Petrus Stephanus Exler (vec C-187/80). 

 Táto judikatúra sa odráža v niekoľkých právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa práva duševného 

vlastníctva: článok 15 (Vyčerpanie práv z ochrannej známky EÚ) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 

16.6.2017, s. 1); článok 15 (Vyčerpanie práv z ochrannej známky) smernice Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov 

v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 1); článok 21 (Vyčerpanie práv) 

nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 

5.1.2002, s. 1); článok 15 (Vyčerpanie práv) smernice 98/71/ES; článok 16 (Zánik práv Spoločenstva 

k odrodám rastlín) nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_sk
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_sk


 

3 

Podľa práva EÚ sa po zákonnom uvedení tovaru chráneného právom duševného 

vlastníctva na trh
10

 v Európskej únii (t. j. nositeľom práva alebo s jeho súhlasom) 

práva vyplývajúce z tohto práva duševného vlastníctva vo vzťahu k obchodnému 

využívaniu vyčerpávajú. V takom prípade sa nositeľ práva už nemôže dovolávať 

predmetného práva duševného vlastníctva, aby zabránil ďalšiemu predaju, nájmu, 

požičiavaniu alebo iným formám obchodného využívania tovaru tretími stranami. 

Právo duševného vlastníctva po uplynutí prechodného obdobia nebude v Európskej 

únii vyčerpané, pokiaľ bol tovar chránený týmto právom zákonne uvedený na trh 

Spojeného kráľovstva.
11

 

To znamená, že nositeľ práva alebo osoba s jeho/jej súhlasom môže okrem iného 

namietať proti dovozu takéhoto tovaru tretími stranami do Európskej únie alebo proti 

uvedeniu, ďalšiemu predaju alebo inému obchodnému využívaniu tohto tovaru na 

trhu Európskej únie, pokiaľ by takýto dovoz alebo obchodné využívanie 

predstavovalo porušenie príslušného práva duševného vlastníctva. 

Pravidlami EÚ týkajúcimi sa občianskoprávneho presadzovania práv duševného 

vlastníctva
12

 sa predovšetkým ustanovuje, že nositeľ práva (alebo iná takto oprávnená 

osoba) môže konať tak, že podá žalobu na príslušnom súdnom orgáne proti osobám 

podozrivým z porušovania príslušného práva duševného vlastníctva. 

B. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA DOHODY O VYSTÚPENÍ TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA 

V článku 61 dohody o vystúpení sa stanovuje, že práva duševného vlastníctva, ktoré boli 

vyčerpané v Únii aj v Spojenom kráľovstve pred skončením prechodného obdobia za 

                                                                                                                                                 
rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1); článok 4 (Právo šírenia) smernice Európskeho parlamentu 

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

súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10); článok 4 (Úkony 

podliehajúce obmedzeniam) smernice 2009/24 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ 

L 111, 5.5.2009, s. 16); článok 5 ods. 5 smernice Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej 

ochrane topografií polovodičových výrobkov (Ú. v. ES L 24, 27.1.1987, s. 36). 

 Sekundárne právo EÚ týkajúce sa patentov (vrátane pravidiel týkajúcich sa dodatočných ochranných 

osvedčení rozširujúcich ochranu patentov na farmaceutické výrobky a prípravky na ochranu rastlín) 

neobsahuje osobitné pravidlá týkajúce sa vyčerpania práv duševného vlastníctva, ale všeobecné zásady 

potvrdené Súdnym dvorom. Rovnaké zásady by sa takisto uplatňovali na úžitkové vzory (pokiaľ sú 

chránené ako právo duševného vlastníctva vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi 

predpismi EÚ) a obchodné mená (pokiaľ sú chránené vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo 

právnymi predpismi EÚ ako výhradné právo duševného vlastníctva). 

9
  Toto oznámenie sa netýka zemepisných označení. 

10
  V prípade týchto práv sa test mierne líši: 

právo Spoločenstva k odrodám rastlín: poskytnutie tovaru iným v Európskej únii,  

autorské právo (právo šírenia): prvý predaj alebo iný prenos vlastníctva v rámci Európskej únie. 

11
  Alebo bol prípadne poskytnutý či predmetom prvého predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva. 

12
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv 

duševného vlastníctva, (korigendum v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16). 
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podmienok stanovených v práve Únie, zostávajú vyčerpané v Únii aj v Spojenom 

kráľovstve. 

 

Webové sídlo Komisie o pravidlách EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva, 

(https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_en), autorského práva 

(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/copyright) a práv k odrodám rastlín 

(https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en) poskytuje všeobecné 

informácie o právnych predpisoch Únie uplatniteľných na práva duševného vlastníctva. 

Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie. 

 

 

Európska komisia  

 

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie 

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín 

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 
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