uPV.GOV.Cz

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6
Tel.: 220 383 111

Fax: 224 324 718

E-mail: posta@upv.gov.cz

Datová schránka: ix6aa38

ŽÁDOST O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ v EU
(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:
Spisová značka žádosti:
Potvrzení o přijetí
vydáno dne:

Vyřizuje
Kód
ZÁKLADNÍ ÚDAJE (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem. Týká-li se název, o jehož ochranu se žádá lihovin,

lze vybrat

jen zeměpisné označení.)

Označení původu (OP)
Zeměpisné označení (ZO)

Znění označení původu / zeměpisného označení:

ŽADATEL (Pokud není možné uvést úplné údaje o žadateli z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list.)
Křížkem vyberte pouze jednu možnost - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu a následně vyplňte údaje pouze
v příslušném sloupci.

ŽADATEL je:
Právnická osoba	IČ:

Fyzická osoba	Datum nar.:

Název / obchodní firma / sdružení:

Příjmení:
Jméno:
Titul před jm.:
Titul za jm.:
IČ:
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SÍDLO / BYDLIŠTĚ
Ulice a číslo:
Obec:
PSČ (jen pro ČR):

Země (případně stát USA):

Datová schránka:

Tel.:

Fax:

E-mail:

ZÁSTUPCE ŽADATELE
ŽADATEL není zastoupen (Označte křížkem.)
Křížkem vyberte jednu možnost - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu dle plné moci a následně vyplňte údaje pouze
v příslušném sloupci.

ZÁSTUPCE je:
Právnická osoba	IČ:

Fyzická osoba	Datum nar.:

Název / obchodní firma:

Příjmení:
Jméno:
Titul před jm.:
Titul za jm.:
IČ:
Název kanceláře:

SÍDLO / BYDLIŠTĚ
Ulice a číslo:
Obec:
PSČ:

Země:

Datová schránka:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Číslo prezidiální plné moci:

Číslo jednací zástupce:

Ev. č. ČAK:

Reg. č. KPZ:

PLNÁ MOC (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)
Byla již u Úřadu uložena jako prezidiální
Zástupce požaduje její uložení u Úřadu jako prezidiální
Na základě plné moci bude proveden u spisu zápis zástupce
a plná moc nebude uložena jako prezidiální
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ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V ČR (VYPLŇUJE SE jen v případě, že jde o ADRESU ODLIŠNOU od adresy žadatele nebo zástupce.)
Adresu pro doručování nelze využít, má-li žadatel nebo zástupce datovou schránku a povaha dokumentů jejich
odeslání datovou schránkou nevylučuje.
Název kanceláře / firmy:
Příjmení:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

Jméno:
Ulice a číslo:
Obec:
PSČ:

ÚDAJE O OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉM OZNAČENÍ (Vybranou možnost - pouze 1 kategorii - označte křížkem.)
Druh výrobku: (Na úrovni EU nelze registrovat názvy pro nepotravinářské výrobky ani pro potraviny či zemědělské výrobky nezahrnuté
v seznamu nařízení č. 668/2014.)

1. potraviny a zemědělské výrobky
2. víno
3. lihovina

SEZNAM PŘÍLOH (Vybrané možnosti označte křížkem.)
-

Specifikace

-

Jednotný dokument

-

Důkazy na podporu tvrzených skutečností

-

Plná moc (Je-li žadatel zastupován, je třeba plnou moc doložit v originále či ověřené kopii.)

-

Další
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INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
Správní poplatek za podání žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení v EU je stanoven na 500,- Kč.

**ZPŮSOB PLATBY (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)
- Složenkou
- Převodem z účtu*
- Hotově v pokladně Úřadu
- Kolkem
Správní poplatek se platí při podání přihlášky.

Poznámka:

		Kolky lze platit pouze pro platby do 5 000,- Kč (včetně).
*)
**)

Číslo účtu správních poplatků ÚPV: 3711-21526001/0710
Ostatní informace jsou uvedeny v nápovědě.

Místo pro nalepení kolku

POZNÁMKA
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Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o zápis označení původu / zeměpisného označení
do rejstříku EU.
Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.

- Žadatel
-	Zástupce

Jméno a příjmení
(HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Datum

Podpis
(u právnické osoby případně i razítko)

Varování před aktivitou podvodných subjektů
Podvodné faktury vyzývající k zaplacení poplatků | Rejstříky, které nesouvisí s oficiálními rejstříky
průmyslových práv Úřadu průmyslového vlastnictví
► Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce,
že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji
na území ČR nebo jiných států.
► Nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv
v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu.
► Úřad průmyslového vlastnictví opětovně varuje, že takovéto služby nikterak nesouvisí ani s úředními
rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví, ani s právní ochranou poskytovanou
podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se
platnosti průmyslových práv.
Klamavé výzvy můžete zasílat na adresu: fraud@upv.gov.cz
více na upv.gov.cz
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Nápověda pro vyplnění formuláře č. P05
ŽÁDOST O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ V EU
Formulář slouží pro podání žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení v Evropské unii.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Označí se, zda se žádá o zápis označení původu nebo zeměpisného označení. Dále se uvede znění označení, o jehož zápis
se žádá.
ŽADATEL
V tomto poli se uvedou předepsané údaje o žadateli. Žadatel v této části zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je
právnickou nebo fyzickou osobou. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak. Za
fyzickou osobu se považuje jak fyzická osoba podnikající, tak fyzická osoba nepodnikající. Údaje o osobě oprávněné jednat za
právnickou osobu (statutární orgán) se zde nevyplňují.
Za právnickou osobu se pro účely tohoto formuláře považuje i společnost uvedená v ustanoveních § 2716 až § 2746 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve sdružení bez právní subjektivity dle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.).
Sídlo / Bydliště - žadatel zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v příslušných rejstřících (např. obchodním, živnostenském).
ZÁSTUPCE ŽADATELE
Pokud žadatel není zastoupen, pouze křížkem označí tuto možnost a další údaje v tomto poli nevyplňuje.
Je-li zastoupen, je nutno vyplnit předepsané údaje o zástupci (advokát, patentový zástupce, zmocněnec dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Zástupce zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo
fyzickou osobou, a to v souladu s plnou mocí. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak.
Další údaj o zástupci (advokát, patentový zástupce) se uvede také do řádku „Titul za jm.:“
Do názvu kanceláře se může vyplnit název, který zástupce užívá v obchodním styku, aniž by měl tento název uveden v obchodním či jiném rejstříku.
Sídlo / Bydliště - zástupce zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v Advokátní komoře, Komoře patentových zástupců
či v obchodním rejstříku.
Pokud má zástupce u Úřadu uloženou prezidiální plnou moc, je třeba se na ni odkázat uvedením jejího čísla.
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V ČR
Vyplňuje se jen v případě, že je požadováno zasílat korespondenci na adresu v ČR, která je odlišná od adresy žadatele nebo
jeho zástupce. Pokud se bude doručovat na P.O. BOX, pak se „P.O. BOX“ s číslem napíše do části „Ulice a číslo“.
Má-li žadatel nebo jeho zástupce datovou schránku, adresu pro doručování nelze využít. Při doručování Úřadem průmyslového
vlastnictví v rámci České republiky je Úřad ze zákona povinen upřednostnit doručování do datové schránky žadatele nebo jeho
zástupce (ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů), pokud maximální velikost datové zprávy nepřesáhne 20 MB (ustanovení § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů).
ÚDAJE O OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉM OZNAČENÍ
Jako druh výrobku se zvolí pouze jedna z nabízených kategorií 1, 2, 3 a to podle podstaty výrobku, pro který je požadována
ochrana označením původu nebo zeměpisným označením.
SEZNAM PŘÍLOH
Z nabízených možností se vybere pouze sada příloh podle toho, jakým právním režimem se - v závislosti na druhu příslušného
výrobku - řídí žádost. Relevantní nařízení EU vyžadují využití povinných formulářů a obsahují jejich vzory. Bližší údaje jsou
k nalezení na upv.gov.cz v sekci Označení původu / Zeměpisná označení.
Důkazy na podporu tvrzených skutečností mohou být v závislosti na konkrétních okolnostech například doklady o užívání či
pověsti označení, důkazy o specifičnosti jako tabulky, grafy, analýzy, mapy apod.
Další přílohy zahrnují jakékoli další potřebné důkazy s ohledem na okolnosti případu; v případě, že žadatelem je individuální
fyzická nebo právnická osoba (nikoli sdružení), je například nutné doložit splnění specifických požadavků příslušného nařízení
EU na takovéhoto žadatele.
Pokud je přikládána plná moc, je nutné ji předložit v originále nebo její ověřenou kopii.
INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
Při podání žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení v EU je třeba uhradit příslušný správní poplatek (zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), který činí 500 Kč. Správní poplatek je splatný při podání
a může být uhrazen kolkovými známkami, v hotovosti v pokladně správních poplatků v budově Úřadu průmyslového vlastnictví,
či složenkou, nebo převodem na účet správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-21526001/0710 s uvedením
variabilního symbolu platby. Variabilní symbol (VS) je identifikací bezhotovostní platby a musí být vždy uveden. Jde
o číslo, které je složeno u označení původu / zeměpisného označení z číslice 8 a ze spisové značky (např. OP/ZO 2006-325 má
VS 82006325). Bližší informace je možno získat v informačním středisku Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na upv.gov.cz.
POZNÁMKA
Slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí.
POTVRZENÍ PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ, PODPIS
Podpisem žadatele nebo jeho zástupce (u právnických osob je možno připojit i razítko, které však podpis nenahrazuje) se potvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Současně se křížkem označí, zda žádost podává přímo žadatel, nebo
jím zmocněný zástupce.

Nápověda k formuláři č. P05

verze: 2022

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 220 383 111 fax: 224 324 718

Zde žadatel uvede adresu, kam má
být potvrzení o podání zasláno:

Zde žadatel uvede adresu
své datové schránky:

POTVRZENÍ O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁPIS
OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ V EU
Úřad průmyslového vlastnictví potvrzuje, že dne ........................................
byla podána žádost o zápis označení původu / zeměpisného označení v EU ve znění
(znění doplní žadatel)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Žádost o zápis označení původu / zeměpisného označení v EU byla evidována pod spisovou značkou:

OP / ZO

(podpis odpovědného pracovníka, datum, razítko)

Varování před aktivitou podvodných subjektů
Podvodné faktury vyzývající k zaplacení poplatků | Rejstříky, které nesouvisí s oficiálními rejstříky
průmyslových práv Úřadu průmyslového vlastnictví
► Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce,
že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji na
území ČR nebo jiných států.
► Nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich
rejstřících nebo databázích vedených na Internetu.
► Úřad průmyslového vlastnictví opětovně varuje, že takovéto služby nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky
či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví, ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných
právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.
Klamavé výzvy můžete zasílat na adresu: fraud@upv.gov.cz
více na upv.gov.cz
Telefon: s provolbou 220 383 xxx (111 ústředna), fax: 224 324 718
IČ 48135097

