OCHRANA ZNAČKY V CESTNEJ DOPRAVE
Miloš Poliak1
V SR podniky vo všeobecnosti, ale najmä pri podnikaní v doprave a zasielateľstve nie
sú naučené si chrániť svoju značku, meno, resp. logo. V SR je možné sa stretnúť so
spoločnosťami, ktoré podnikajú v rovnakom segmente s príbuznými alebo výrazne
podobnými názvami a logami. Niektoré, najmä veľké dopravné spoločnosti, si uvedomujú
význam ochrany svojho mena, preto majú registrované svoje meno a logo ako ochrannú
známku. Cieľom tohto príspevku je poukázať na nedostatky dopravných spoločností v SR vo
vzťahu k ochrane svojho mena a loga a uviesť postup, ktorý je potrebné dodržať pri registrácii
ochrannej známky.

1. ANALÝZA OCHRANY ZNAČKY, MENA A LOGA DOPRAVNÝCH
FIRIEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Chrániť značku, meno a logo v SR je možné prostredníctvom ochrannej známky, ktorá
je upravená zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ochranná známka je
akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane
osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné
kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od
tovarov alebo služieb inej osoby. Ochranná známka sa prihlasuje na Úrade priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky, na webovom sídle ktorého je aj verejne prístupný register
platných ochranných známok v SR.
Analýza platných ochranných známok v sektore dopravy je spracovaná za jednotlivé
kraje SR na základe podkladov zverejnených v registri. V nasledujúcej tabuľke sú po krajoch
uvedené dopravné firmy v cestnej nákladnej doprave, ktoré majú registrované ochranné
známky v SR.
V SR má registrovanú ochrannú známku z dopravcov, ktorí podnikajú v medzinárodnej
cestnej nákladnej doprave, iba veľmi malý podiel dopravcov. V tab. 2 po jednotlivých rokoch
je uvedený počet dopravcov, ktorým v danom roku boli vydané v SR licencie Spoločenstva na
vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
Tu je potrebné si uvedomiť, že najmä spoločnosti pôsobiace na medzinárodnom trhu by
si mali chrániť svoju značku a logo a registrovať si ich ako ochrannú známku. Ochrannú
známku je možné registrovať buď iba pre územie SR alebo aj pre celé územie EÚ.
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Tab. 1 Dopravcovia s registrovanou ochrannou známkou
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
RUSSEL TRANS s.r.o., Bratislava
Abonex s.r.o., Trnava
BOSTA, s. r. o., Ivanka pri Dunaji
Albatros s.r.o., Trnava
Globus Car, s. r. o., Bratislava
Hochel s.r.o., Borovce
DHL Express (Slovakia), s.r.o., Bratislava
Metrans s.r.o., Dunajská Streda
Klacska, s.r.o., Bratislava
Smart Logistics s.r.o., Sladkovičovo
GEBRÜDER WEISS, s. r. o., Senec
UP SPED spol. s.r.o., Dolný Bar
RUSSEL TRANS s.r.o., Bratislava
ROYAL TRANS TRADE s.r.o., Piešťany
SUNDL s.r.o., Bratislava
Hung-expo-trans s.r.o., Galanta
KM LOGISTIC, s.r.o., Galanta
Trenčiansky kraj
Frigolog, Nové mesto nad Váhom
ICS Trans, Stará Turá
Laugo Fan AMK, Trenčín
SG FIX SK, Myjava
B. T. Transport , s.r.o., Trenčín
Comextrans, s.r.o., Ilava
Dalitrans, s.r.o., Veľké Bierovce
Hanzelova, s.r.o. Trenčín
B.Bystrický kraj
Hermes s.r.o., Žiar nad Hronom
Sadex spol., s.r.o., Banská Bystrica
Stabo s.r.o., Slovenská Ľubča
Ursped s.r.o. Banská Bystrica
REALITOR s.r.o., Banská Bystrica
Košický kraj
BASK, s.r.o. Košice
COLOREX s.r.o., Košice
ABONEX s.r.o., Spišská Nová Ves
MT cargo spedition, s.r.o., Košice
Trans Karpatia, s.r.o., Košice
VOM s.r.o., Košice

Nitriansky kraj
NITRAMETAL SK, s. r. o., Nitra
Polar-M, s.r.o., Tovarníky
EUROCAM - Transport & Logistics, s.r.o.,
Topoľčany
M a S, s.r.o., Žitňany
TOPTRANS EU, a.s., Nitra
ŠPED TRANS, s.r.o., Levice
RUNNEX, s.r.o., Topoľčany
DELTA – NZTRANS s.r.o., Nové Zámky
Žilinský kraj
L car spol. s r. o., Žilina
AF - CAR, s. r. o., Liptovský Hrádok
VIETOR, s. r. o., Liptovský Ján
PEVAS, s. r. o., Žilina
NAD MARTIN, s. r. o., Martin
Prešovský kraj
ELUMA Trans, s. r. o., Prešov
ALKIN, s.r.o., Spišské Bystré
ARPROG, a. s., Poprad
Hudos, spol. s r. o., Bardejov
PRELIKA, a. s., Prešov
CHEDOS, a. s., Svit
CHEMOSTAV, a.s., Svit

Zdroj: vlastné spracovanie na základe podkladov z registra ochranných známok
Tab. 2 Prehľad vydaných licencií Spoločenstva v SR
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Počet dopravcov
3855
4898
5722
6702
6402
6326
6398
Zdroj: [6]

2. REGISTRÁCIA OCHRANNEJ ZNÁMKY
V prípade, že dopravca chce získať ochrannú známku, je potrebné podať na Úrad
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky riadne vyplnenú prihlášku ochrannej známky,
ktorú môže podať fyzická alebo právnická osobaa ktorá musí obsahovať:
 žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne obchodné meno a
sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
 znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia, v
prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
 zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná
známka do registra v ktorom sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa
Medzinárodného triednika tovarov a služieb,
 v prípade kolektívnej ochrannej známky musí prihláška obsahovať navyše písomnú
zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí
môžu kolektívnu ochrannú známku používať,
 podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.











Za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:
nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na
určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času
výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku
alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je
potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo
služieb,
obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá
neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné
tovary alebo služby. Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.
506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Do zápisu ochrannej známky do registra je možné
tretími osobami podať písomné pripomienky z dôvodu naplnenia podmienok § 5 alebo 6
zákona o ochranných známkach, na ktoré úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej
známky do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania. V
prípade, že sú splnené všetky ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ak do troch mesiacov od zverejnenia

nebudú podané námietky proti zápisu označenia do registra, Úrad prihlásené označenie
zaregistruje.
Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu a na
základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu úrad
platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

3. PRÁVA MAJITEĽA OCHRANNEJ ZNÁMKY
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s
tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Majiteľ ochrannej známky je
oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.
Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s
ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho
zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo
služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo
podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá
nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto
označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo
dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej
známky alebo jej dobrému menu.
Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo
podobného diela, v ktorom je ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že
ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby najneskôr v nasledujúcom vydaní diela
uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.
Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej
známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky
tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže
byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu
škody tým nie sú dotknuté.

4. MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA
Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako získať pre ochrannú známku ochranu v
zahraničí je tzv. medzinárodná ochranná známka. Dve medzinárodné mnohostranné zmluvy Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokol k tejto dohode
vytvárajú a upravujú pravidlá pre podávanie prihlášok a zapisovanie ochranných známok pre
prihlasovateľov z členských štátov Madridskej únie.
Žiadosť o medzinárodný zápis podáva prihlasovateľ na zápisnom úrade toho štátu, v
ktorom má podnik, alebo bydlisko, prípadne štátnu príslušnosť, ktorý sa preňho stáva Úradom
pôvodu súčasne s podaním prihlášky národnej ochrannej známky alebo kedykoľvek po jej
podaní. Úrad pôvodu na základe tejto žiadosti vypracuje medzinárodnú prihlášku vo
francúzskom jazyku (v určitých prípadoch aj anglickom), t. j. v jazyku komunikácie s

Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve, a postúpi ju
do dvoch mesiacov tomuto úradu (po zaregistrovaní národnej ochrannej známky).
Po formálnom prieskume prihlášky a kontrole zatriedenia tovarov a služieb, ktoré musí
vyhovovať medzinárodnej Niceskej klasifikácii, Medzinárodný úrad zistené nedostatky
oznámi majiteľovi ako aj národnému úradu a stanoví lehotu na ich odstránenie. Ak
medzinárodná prihláška nemá žiadne nedostatky alebo boli v lehote odstránené,
Medzinárodný úrad pridelí ochrannej známke číslo zápisu, zapíše ju do medzinárodného
registra a prihlasovateľovi pošle osvedčenie o zápise.
Zároveň je medzinárodná známka zverejnená v medzinárodnom vestníku a tie národné
úrady, v ktorých je požadovaná ochrana sú oboznámené ešte osobitnou notifikáciou o zápise.
Až tieto zápisné úrady v konaní o medzinárodne zapísanej známke robia vecný prieskum, pri
ktorom zisťujú, či známka spĺňa podmienky zápisu stanovené zákonodarstvom týchto štátov.
Majú právo známku predbežne odmietnuť v jednotlivých krajinách a majiteľ môže potom
pokračovať v konaní o známke na úrade, ktorý vydal odmietnutie. Ak nebola známka
odmietnutá v stanovenej ročnej lehote alebo 18-mesačnej lehote (podľa Protokolu), je platná
na území Slovenskej republiky s rovnakou účinnosťou, ako keby bola zapísaná priamo do
registra ÚPV SR.
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