Přijetí reformního balíčku známkového práva
Dne 15.prosince 2015 schválil Evropský parlament ve druhém
čtení doposud největší reformu evropského známkového práva,
tzv. reformní balíček.

Součástí balíčku je nové nařízení, které mění stávající nařízení
o ochranné známce Společenství (s předpokládanou účinností do
dubna 2016), a nová směrnice, kterou se sbližují právní předpisy
členských států o ochranných známkách. Ačkoliv tyto předpisy
stále čekají na zveřejnění v Úředním věstníku, rádi bychom Vám
přinesli alespoň nástin toho nejzajímavějšího:
• Název „ochranná známka Společenství“ se nahrazuje novým
termínem „ochranná známka Evropské unie“. Úřad pro
harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) se přejmenovává na „Úřad
Evropské unie pro duševní vlastnictví“.
• Podstatně se mění také sazebník poplatků. Sice se sníží základní
poplatek za přihlášku ochranné známky, tento poplatek však bude
nově zahrnovat pouze jednu třídu namísto tří. Obnovení zápisu se
zlevňuje.
• Posiluje se ochrana majitelů ochranných známek Evropské unie.
Nově se majitelé budou moci bránit také převozu padělků přes
celní území Unie, ačkoliv zde padělané výrobky vůbec nemají být
puštěny do volného oběhu. Směrnice upravuje také právo majitele
zakázat třetím osobám používat jeho ochrannou známku jako
obchodní firmu.
• Směrnice zavádí přísnější výkladová pravidla pro určení
a klasifikaci výrobků a služeb.
Po zveřejnění oficiální verze nových předpisů v Úředním věstníku
Vám rádi k tomuto tématu přineseme další informace.

Zpět <

Newsletter společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. informuje obecně o vybraných legislativních změnách,
judikatuře a právních problémech. Informace předkládané v newsletteru mají pouze informativní povahu a nepředstavují úplný přehled
změn v legislativě, judikatuře či právní praxi. Do newsletteru jsou zařazovány informace, které naše advokátní kancelář vybírá dle
vlastního uvážení s ohledem na zajímavost či praktickou využitelnost informací pro adresáty newsletteru. Aplikovatelnost v newsletteru
publikovaných informací na specifické případy je závislá na konkrétních okolnostech. Tento newsletter nepředstavuje právní radu
a ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o. neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností uvedených v newsletteru na jakýkoli
právní případ.

