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PŘIHLAŠOVÁNÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK  
DO ZAHRANIČÍ 

Vlastník ochranné známky, která je zapsána v rejstříku ochranných známek,  
jehož vedením je v České republice pověřen Úřad průmyslového vlastnictví, má 
svoji ochrannou známku chráněnu jen na území České republiky. Pokud ji chce 
mít chráněnu i v zahraničí, může si pro její ochranu zvolit cestu mezinárodního 
zápisu prostřednictvím tzv. madridského systému, případně může požádat o ná-
rodní zápis přímo v jednotlivých státech. Uvedené možnosti jsou dále popsány. 
Třetí možností je získání regionální ochrany (zejm. ochranná známka Evropské 
unie), jež je popsána v samostatném dokumentu. 

I. MADRIDSKÝ SYSTÉM 

Jednu z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, představuje 
tzv. madridský systém, tvořený Madridskou dohodou o mezinárodním zápisu 
ochranných známek z roku 1891 (dále jen „Madridská dohoda“) a Protokolem 
k této dohodě z roku 1989 (dále jen „Protokol“). Obě tyto paralelně vedle sebe 
stojící, vzájemně se překrývající, ale jinak samostatné smlouvy spravuje Mezi-
národní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) v Ženevě 
(dále jen „Mezinárodní úřad“), který vede mezinárodní rejstřík ochranných zná-
mek a vydává věstník mezinárodních ochranných známek. Od 1. září 2008 se na  
základě revize Protokolu řídí vztahy mezi smluvními státy, které jsou stranami 
obou smluv jen Protokolem, a nikoliv Madridskou dohodou, s tím, že mezi těmito 
státy nadále platí ustanovení Madridské dohody týkající se jednotného poplatku 
za přihlášení (vyznačení) ochranné známky do tohoto státu, jakož i ustanovení  
týkající se jednotné lhůty dvanácti měsíců pro prozatímní odmítnutí ochrany  
mezinárodní ochranné známce na území tohoto státu. K 31. říjnu 2015 se již 
všechny státy, které byly stranami Madridské dohody, staly současně i stranami 
Protokolu, takže se Protokol stal určující mezinárodní smlouvou madridského 
systému, jíž se kromě uvedených výjimek řídí mezinárodní přihlašování ochran-
ných známek.
Madridská dohoda a Protokol umožňují přihlašovatelům ze smluvních stran ochranu  
jejich známek ve smluvních státech Madridské dohody a Protokolu (viz seznam 
smluvních států), které si zvolí, a to na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezi-
národního úřadu prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu (Úřad prů-
myslového vlastnictví, dále jen „Úřad“). 
Přihlašovatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která má na území pří-
slušného členského státu skutečný a fungující průmyslový nebo obchodní závod 
nebo která má na jeho území trvalý pobyt nebo u fyzických osob, která je jeho 
státním občanem.
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Mezinárodní úřad zapíše přihlášenou ochrannou známku do mezinárodního 
rejstříku a tuto skutečnost oznámí všem smluvním státům Madridské dohody  
a Protokolu, ve kterých přihlašovatel usiluje o ochranu. Smluvní státy mohou do  
jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu odmítnout ochranu me-
zinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnit-
rostátním předpisům. Smluvní strany, které jsou členy jen Protokolu, mohou na 
základě svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit na osmnáct měsíců, a opírá-li se od-
mítnutí o námitku podanou oprávněnou osobou, může být po předchozím upozornění  
odmítnutí sděleno i po této lhůtě. Je-li však vyznačený stát členem obou mezi-
národních smluv (Protokolu i Madridské dohody), může mezinárodní ochranné  
známce odmítnout na svém území ochranu pouze ve lhůtě jednoho roku od data ozná-
mení mezinárodního zápisu, nikoliv v prodloužené lhůtě osmnácti měsíců (viz výše).
Doba ochrany mezinárodní známky je deset let od data mezinárodního zápisu a lze 
ji obnovit vždy na dalších deset let. 
Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápi-
su téže ochranné známky v České republice. Jestliže dojde z jakéhokoli důvodu  
k zániku této ochranné známky ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu 
(uplynutí doby platnosti, vzdání se práva k ochranné známce, zrušení ochranné 
známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou), bude i její mezinárodní zápis 
v mezinárodním rejstříku zrušen. To platí i v případě, že se vzdání se práv k ochran-
né známce ze strany vlastníka, její zrušení nebo prohlášení za neplatnou týká jen 
části výrobků a/nebo služeb, pro něž je národní ochranná známka zapsána. V pří-
padě zrušení mezinárodního zápisu z důvodu jeho závislosti na základním národ-
ním zápisu nebo na základní národní přihlášce je jeho vlastník oprávněn ve lhůtě 
tří měsíců od data zrušení požádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní 
přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech. O přeměnu se 
žádá přímo u zápisných úřadů jednotlivých států, které jsou v takovém případě 
povinny uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání 
národní přihlášky.
Kdykoliv během platnosti mezinárodního zápisu lze požádat o územní rozšíření 
ochrany (následné vyznačení) na další smluvní strany Madridské dohody a Proto-
kolu, a to buď přímo u Mezinárodního úřadu, nebo prostřednictvím Úřadu. Následné  
vyznačení může být žádáno buď pro celý seznam výrobků nebo služeb, nebo 
jen pro jeho část. Lhůta ochrany vyplývající z územního rozšíření končí ve shod-
ný den jako mezinárodní zápis, datum obnovy mezinárodní ochranné známky  
je proto shodné pro všechny designace, které mezinárodní ochranná známka ob-
sahuje.
Od 1. října 2004 je možné formou mezinárodního zápisu přihlásit ochrannou 
známku rovněž pro Evropskou unii jako celek tím, že přihlašovatel v žádosti  
o mezinárodní zápis vyznačí Evropskou unii. O ochraně známky na území Evrop-
ské unie rozhoduje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante.  
Jestliže tento úřad odmítne mezinárodní ochranné známce pro území Evrop-
ské unie ochranu nebo účinky mezinárodního zápisu ochranné známky pro Ev-
ropskou unii zaniknou (např. z důvodu prohlášení známky za neplatnou), může 
přihlašovatel požádat o přeměnu vyznačení Evropské unie jako celku na žádost  
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o následné vyznačení mezinárodního zápisu ochranné známky pro jednotli-
vé členské státy Evropské unie podle svého výběru. Přihlašovatel si rovněž 
může určit, zda bude žádat o následné vyznačení v členských státech pro celý 
seznam výrobků nebo služeb nebo jen pro část tohoto seznamu. Dále se přihlašo-
vatel může rozhodnout pro přeměnu vyznačení Evropské unie v mezinárodním zá-
pisu ochranné známky na národní přihlášky v jednotlivých členských státech. V tom 
případě žádá o přeměnu přímo u zápisných úřadů těchto států podle nařízení  
o ochranné známce Evropské unie (European Union Trade Mark). 
Žádost o přeměnu vyznačení Evropské unie na následné vyznačení členských stá-
tů podává přihlašovatel k Mezinárodnímu úřadu prostřednictvím EUIPO ve lhůtě 
stanovené nařízením o ochranné známce Evropské unie, tj. ve lhůtě tří měsíců ode 
dne, kdy nastaly rozhodné skutečnosti (např. vydání oznámení o odmítnutí ochrany 
ze strany EUIPO). Žádost se podává na zvláštním formuláři Mezinárodního úřadu 
MM16, který je k dispozici na adrese (WIPO/OMPI) http://www.wipo.int v sekci  
Trademarks. Pro následné vyznačení členských států bude uznáno datum dne, 
kdy bylo do mezinárodního rejstříku zapsáno datum vyznačení Evropské unie.  
V důsledku uvedené přeměny budou rozhodovat o přiznání nebo odmítnutí ochra-
ny předmětné mezinárodní ochranné známce zápisné úřady vybraných členských 
států Evropské unie v souladu s vlastními známkoprávními předpisy.

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS  
OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky se podává písemně nebo v elektro-
nické podobě s uznávaným elektronickým podpisem online podáním nebo datovou 
schránkou, případně též faxem nebo elektronicky bez uznávaného elektronického 
podpisu s následným dodáním písemného originálu ve lhůtě pěti dnů, a to v jednom 
vyhotovení (viz formulář žádosti bez možnosti online podání) u Úřadu průmyslové-
ho vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6. 

Úřad může přihlásit k mezinárodnímu zápisu ochrannou známku, která je již zapsá-
na do rejstříku ochranných známek České republiky, nebo ochrannou známku, 
jejíž přihláška byla podána u Úřadu, za předpokladu, že přihláška dané ochran-
né známky splňuje náležitosti přihlášky stanovené zákonem č. 441/2003 Sb.,  
o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Takový mezinárodní zá-
pis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky 
v České republice. Pokud k němu nedojde, tj. řízení o přihlášce ochranné známky 
v České republice skončí zamítnutím přihlášky nebo zastavením, pak Mezinárodní  
úřad příslušný mezinárodní zápis zruší a vymaže z mezinárodního rejstříku. 

V přihlášce mezinárodní ochranné známky lze úspěšně uplatnit právo přednosti  
z přihlášky této ochranné známky k národnímu zápisu v České republice za 
předpokladu, že mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do 
6 měsíců od data podání národní přihlášky v České republice. Pokud přihlašovatel  

http://www.wipo.int
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mezinárodní ochranné známky je vlastníkem a/nebo přihlašovatelem více národních 
ochranných známek stejného znění (resp. vyobrazení), může je uplatnit zároveň  
v  jedné žádosti o mezinárodní zápis.

NÁPOVĚDA  
PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE  

ŽÁDOSTI O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY 
(bez možnosti online podání)

Formulář slouží pro podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky k jedné 
přihlášce ochranné známky nebo k jedné již zapsané ochranné známce.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU NÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY
Uvede se spisová značka přihlášky národní ochranné známky, pro kterou se  
žádost podává (číslo, které bylo přiřazeno přihlášce při jejím podání do Úřadu 
označované též jako značka spisu nebo číslo přihlášky). Je-li ochranná známka již 
zapsána do rejstříku ochranných známek, uvede se současně číslo jejího zápisu. 
Dále se uvede datum podání národní přihlášky ochranné známky u Úřadu.

ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE
Uvede se znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky, které musí být 
totožné s národní přihláškou nebo zapsanou ochrannou známkou uvedenou na 
str. 1 žádosti. Není-li přihlašované označení v běžném písmu, je třeba k žádosti  
přiložit jeho tři další vyobrazení, a to v provedení, které je schopné další repro-
dukce o rozměrech minimálně 15 x 15 a maximálně 80 x 80 mm. V případě nedo-
statku místa je možné uvést vyobrazení pouze v příloze.
Označí se křížkem, zda se ochranná známka přihlašuje v běžném písmu. Takovou 
ochrannou známkou se rozumí pouze ochranná známka slovní bez jakékoli gra-
fické úpravy a v černobílém provedení. Vyplněný údaj se musí shodovat s národní  
přihláškou nebo se zapsanou ochrannou známkou uvedenou na str. 1 žádosti.
Označí se křížkem, zda se přihlašuje ochranná známka v černobílém nebo ba-
revném provedení, popř. zda je tvořena pouze barvou nebo kombinací barev.  
Vyplněný údaj se musí shodovat s národní přihláškou nebo se zapsanou ochran-
nou známkou uvedenou na str. 1 žádosti.
V případě, že přihlašovaná ochranná známka je barevná, uvede se výčet barev  
v překladu do francouzštiny nebo do angličtiny. Je-li ochranná známka tvořena 
pouze barvou nebo kombinací barev, uvede se specifikace barev (názvy či čísla 
barev s uvedením použité vzorkovnice barev), shodná se specifikací v národní při-
hlášce nebo v zapsané ochranné známce uvedené na str. 1 žádosti, s překladem 
do francouzštiny nebo do angličtiny.
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Toto pole se rovněž vyplňuje, pokud ochranná známka obsahuje nápisy v jiném 
než latinském písmu. Uvede se přepis těchto údajů do latinského písma. Přepis 
musí odpovídat pravidlům francouzské nebo anglické výslovnosti. 
Je-li požadována ochrana pro USA a ochranná známka obsahuje jedno slovo nebo 
více slov, označí se křížkem, zda slova v ochranné známce nemají žádný význam 
a nemohou tedy být přeložena, nebo zda slova v ochranné známce mají význam 
v jiném jazyce, než je jazyk, v němž je uveden seznam výrobků a služeb, tj. ve 
francouzštině nebo v angličtině, a uvede se překlad slov do tohoto jazyka.

PŘIHLAŠOVATEL
V tomto poli se uvedou předepsané údaje o osobě, která podává žádost a která se 
shoduje s přihlašovatelem nebo vlastníkem ochranné známky uvedené na str. 1  
žádosti. Údaje o osobě oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán) 
se zde nevyplňují. Přihlašovatel zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy 
zda je právnickou nebo fyzickou osobou. Pokud je právnickou osobou, nevyplňu-
je sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak. Za fyzickou osobu se považuje jak 
fyzická osoba podnikající, tak fyzická osoba nepodnikající.
Sídlo / Bydliště - přihlašovatel zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny 
v příslušných rejstřících (např. obchodním, živnostenském).

ZÁSTUPCE PŘIHLAŠOVATELE
Pokud přihlašovatel 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 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).  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 sty-
ku, 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
Vyplňuje se jen v případě, že je požadováno zasílat korespondenci Úřadu a třetích 
stran, popřípadě Mezinárodního úřadu OMPI/WIPO na adresu v ČR, která je od-
lišná od adresy přihlašovatele nebo jeho zástupce. Pokud se bude doručovat na 
P.O. BOX, pak se „P.O. BOX“ s číslem napíše do části „Ulice a číslo“. 
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Při doručování Úřadem průmyslového vlastnictví v rámci České republiky je Úřad 
ze zákona povinen upřednostnit doručování do datové schránky přihlašovatele 
nebo jeho zástupce (ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů), pokud maximální velikost datové 
zprávy nepřesáhne 20 MB.
Je možné rovněž uvést emailovou adresu pro doručování korespondence z OMPI. 
V takovém případě bude korespondence z OMPI zasílána na tuto emailovou adre-
su. Musí však být současně uvedena emailová adresa přihlašovatele a zástupce, 
je-li přihlašovatel zastoupen.

ELEKTRONICKÁ ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ  
KORESPONDENCE Z OMPI
Od 1. února 2021 je povinnou náležitostí mezinárodní přihlášky ochranné známky 
uvedení elektronické adresy přihlašovatele a zástupce přihlašovatele, je-li při-
hlašovatel zastoupen. Elektronická adresa pro oba subjekty nesmí být stejná. 
Elektronicky pak bude z OMPI zasílána na uvedenou elektronickou adresu nejen 
korespondence týkající se této žádosti o mezinárodní zápis, ale i všech dalších žá-
dostí o mezinárodní zápis a zapsaných mezinárodních ochranných známek téhož 
přihlašovatele nebo zástupce. 
Elektronickou adresu mohou přihlašovatelé nebo zástupci sdělovat Mezinárodní-
mu úřadu kdykoli po odeslání mezinárodní přihlášky ochranné známky prostřednic-
tvím elektronického formuláře „Contact Madrid“, který je určen i pro nejrůznější 
další dotazy a podání veřejnosti i uživatelů madridského systému.

PLÁTCE POPLATKU U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU OMPI
Označí se křížkem osoba, která je plátcem poplatků za mezinárodní zápis ochranné  
známky u Mezinárodního úřadu OMPI.

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ PRO OMPI

Označí se křížkem použitý způsob úhrady poplatků za mezinárodní zápis ochranné  
známky u Mezinárodního úřadu OMPI. 
V případě již provedené platby se uvede číslo potvrzení Mezinárodního úřadu  
o přijetí platby.

STÁTY PROTOKOLU, KTERÉ JSOU SOUČASNĚ ČLENY  
MADRIDSKÉ DOHODY, PRO KTERÉ JE POŽADOVÁNA OCHRANA
Jmenovitě se uvedou státy Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním  
zápisu ochranných známek, které jsou současně členy Madridské dohody o mezi-
národním zápisu ochranných známek, v nichž je požadována ochrana. Za každý 
stát uvedený v tomto bodě platí přihlašovatel Mezinárodnímu úřadu OMPI jednotný 
doplňkový poplatek 100,- CHF.
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STÁTY PROTOKOLU, KTERÉ NEJSOU SOUČASNĚ ČLENY  
MADRIDSKÉ DOHODY, PRO KTERÉ JE POŽADOVÁNA OCHRANA
Jmenovitě se uvedou státy Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zá-
pisu ochranných známek, které jsou členy pouze tohoto Protokolu, avšak nejsou 
současně členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek,  
v nichž je požadována ochrana. Za každý stát uvedený v tomto bodě platí přihlašo-
vatel Mezinárodnímu úřadu (WIPO/OMPI) individuální poplatek, pokud jej má daný 
stát stanoven (viz sazebník poplatků a kalkulátor poplatků na adrese upv.gov.cz 
pod záložkou Ochranné známky – Přihlašování do zahraničí – Mezinárodní ochran-
ná známka). Pokud si daný stát nestanovil individuální poplatek, platí přihlašova-
tel jednotný doplňkový poplatek 100,- CHF. V tomto bodě je možné rovněž uvést  
Evropskou unii.

Jedna žádost může obsahovat státy uvedené v obou bodech

STÁTY MADRIDSKÉ DOHODY, KTERÉ NEJSOU  
SOUČASNĚ ČLENY PROTOKOLU, PRO KTERÉ  
JE POŽADOVÁNA OCHRANA
V současnosti se neaplikuje, neboť žádná ze smluvních stran madridského sys-
tému není členem pouze Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných 
známek.
Je-li v žádosti uvedena Evropská unie, je třeba označit tzv. druhý jazyk pro říze-
ní před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Tento jazyk musí 
být odlišný od jazyka, v němž je uveden seznam výrobků nebo služeb v žádosti  
o mezinárodní zápis ochranné známky (např. je-li seznam výrobků nebo služeb 
uveden v angličtině, nelze současně označit angličtinu jako druhý jazyk a je možné 
vybrat jen němčinu, italštinu, francouzštinu nebo španělštinu). 

TŘÍDY MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB  
A K NIM PŘIŘAZENÝ SEZNAM VE FRANCOUZŠTINĚ  
NEBO V ANGLIČTINĚ
Výrobky a služby ve francouzštině nebo v angličtině se v žádosti uvedou seřazené 
vzestupně podle tříd mezinárodní klasifikace (třídy 1 až 45). Každé skupině vý-
robků nebo služeb musí předcházet číslo třídy, do níž výrobky nebo služby patří.  
Doporučuje se alespoň jednu kopii seznamu výrobků a služeb přiložit na samostat-
ném listu.
Při tvorbě seznamu výrobků a služeb je možno využít následující informační zdro-
je: Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na 
adrese upv.gov.cz, dále TMclass – http://tmclass.tmdn.org/ec2/ a MGS Madrid Go-
ods & Services Manager na adrese https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en.
Seznam výrobků a služeb nesmí být širší, než je seznam výrobků a služeb uve-
dený v národní přihlášce nebo v zapsané ochranné známce uvedené na str. 1 
žádosti, nicméně může být užší, a to pro všechny státy, nebo jen pro jeden nebo 
více států.

http://upv.gov.cz
http://tmclass.tmdn.org/ec2/
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en
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PŘÍLOHY
Křížkem se označí přílohy, které se přikládají k žádosti.
Je-li ochranná známka přihlašována k ochraně ve Spojených státech amerických, 
je nutné přiložit prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku v USA, jak tento stát 
požaduje, a to na předepsaném formuláři OMPI (MM18) v angličtině, bez ohledu na 
jazykový režim žádosti.
Je-li ochranná známka přihlašována k ochraně v Evropské unii, je možné uplatnit se-
nioritu (vstup do práv) starší ochranné známky, na jejímž základě se podává žádost o 
mezinárodní zápis, pokud je tato známka zapsána ve všech nebo v některých člen-
ských státech Evropské unie. Vstup do práv starší ochranné známky je třeba uplat-
nit na předepsaném formuláři OMPI (MM17) vyplněném v jazyce, v němž je seznam  
výrobků nebo služeb v žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky.
Formuláře MM17 a MM18 jsou k dispozici na adrese www.wipo.int pod záložkou  
WIPO MADRID The International Trademark System – Madrid System forms  
a na adrese upv.gov.cz pod záložkou Ochranné známky – Přihlašování do  
zahraničí – Mezinárodní ochranná známka.

INFORMACE  
O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
V tomto poli se vybere a křížkem označí způsob platby správního poplatku za podání 
žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky, který je 2 500,- Kč.
Správní poplatek se platí při přijetí a může být uhrazen kolkovými známkami,  
v hotovosti v pokladně správních poplatků v budově Úřadu průmyslového vlastnic-
tví či složenkou nebo převodem na účet správních poplatků Úřadu průmyslového 
vlastnictví č. 3711-21526001/0710 s uvedením variabilního symbolu platby. Varia-
bilní symbol (VS) je identifikací bezhotovostní platby a musí být vždy uveden. Jde  
o číslo, které je složeno u ochranných známek z číslice 3 a ze spisové značky (např. 
ochranná známka spisové značky O-123456 má VS 3123456). Variabilní symbol 
u žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky je číslo 3 a číslo spisu žádosti  
o mezinárodní zápis ochranné známky nebo číslo 3 a číslo spisu národní přihlášky 
ochranné známky v České republice.

POZNÁMKA
Slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí.

PODPIS ŽÁDOSTI
Podpisem přihlašovatele 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 přihla-
šovatel, nebo jím zmocněný zástupce.

www.wipo.int
http://upv.gov.cz
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ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ UPV.GGOOVV..CZ
Antonína Čermáka 2a  160 68  Praha 6

Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU NÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY

Formulář č. Z25 verze: 2021    1/7

UVEĎTE SPISOVOU ZNAČKU PŘIHLÁŠKY NÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÍSLO ZÁPISU národní ochranné známky 
(Je-li ochranná známka již zapsána do rejstříku.)

DATUM PODÁNÍ NÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY

ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE

Uveďte ZNĚNÍ nebo VYOBRAZENÍ ochranné známky TOTOŽNÉ s národní přihláškou / ochrannou známkou

OZ se přihlašuje v BĚŽNÉM PÍSMU (Označte křížkem.) ANO NE
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Formulář č. Z25 verze: 2021    2/7

Provedení ochranné známky (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.):

- ČERNOBÍLÉ

- BAREVNÉ

- OZ je tvořena POUZE BARVOU nebo KOMBINACÍ BAREV

Uveďte VÝČET POUŽITÝCH BAREV ve francouzštině nebo v angličtině, případně PŘEPIS DO LATINKY pro známku  
přihlašovanou v jiném než v latinském písmu.

Je požadována ochrana pro USA: (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- slova obsažená v ochranné známce nemají žádný význam (a nemohou být proto přeložena)

- slova obsažená v ochranné známce mají tento význam:
(Uveďte překlad slov do jazyka, v němž je uveden seznam výrobků a služeb.)

PŘIHLAŠOVATEL (Pokud není možné uvést úplné údaje o přihlašovateli 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.

1. PŘIHLAŠOVATEL je:

PRÁVNICKÁ OSOBA IČ: FYZICKÁ OSOBA Datum nar.:

Název / obchodní firma: Příjmení:

Jméno:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

IČ:
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Formulář č. Z25 verze: 2021    3/7

Číslo prezidiální plné moci: Číslo jednací zástupce:

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:
(povinný údaj pro doručování korespondence z OMPI)

KŘÍŽKEM VYBERTE JEDNU MOŽNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu dle plné moci a následně vyplňte údaje pouze  
v příslušném sloupci.

ZÁSTUPCE PŘIHLAŠOVATELE 

Přihlašovatel NENÍ ZASTOUPEN (Označte křížkem.)

SÍDLO / BYDLIŠTĚ

Ulice a číslo:

Obec:

PSČ (jen pro ČR): Země (případně stát USA):

Datová schránka: Tel.:

Fax: E-mail:
(povinný údaj pro doručování korespondence z OMPI)

- na základě plné moci, která již byla u Úřadu uložena jako prezidiální

- na základě plné moci, kterou zástupce požaduje uložit u Úřadu jako prezidiální

- na základě plné moci bude proveden u spisu zápis zástupce a plná moc nebude uložena jako prezidiální

ZÁSTUPCE ŽÁDÁ BÝT U VÝŠE UVEDENÉHO SPISU ZAPSÁN JAKO ZÁSTUPCE PRO ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM 
(Vyberte jednu z uvedených možností a označte ji křížkem.)

Ev. č. ČAK: Reg. č. KPZ:
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ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (VYPLŇTE JEN v případě, je-li ADRESA pro doručování ODLIŠNÁ od adresy přihlašovatele nebo zástupce.)

Název kanceláře / firmy:

Příjmení: Titul před jm.: Titul za jm.:

Jméno:

Ulice a číslo:

Obec:

PSČ:

Formulář č. Z25 verze: 2021    4/7

E-mail:

Byl-li poplatek OMPI již zaplacen, číslo potvrzení OMPI o již provedené platbě:

- Zástupce přihlašovatele

- Přihlašovatel

- Jiná osoba*

PLÁTCE POPLATKU U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU OMPI (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ PRO OMPI

VYPLŇTE ÚDAJE V TOMTO POŘADÍ A ODDĚLTE ČÁRKAMI: Název / obchodní firma nebo Příjmení a Jméno, Titul, IČ,  
Datová schránka, Datum narození, Ulice a číslo, Obec, PSČ, Země, Tel., Fax, E-mail.

*)  Uveďte její jméno a adresu

ZPŮSOB PLATBY (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- Převodem na bankovní účet OMPI
(číslo účtu: CH51 0483 5048 7080 8100 0, Swift/BIC: CRESCHZZ80A Crédit Suisse, Genève)

- převodem na poštovní účet OMPI
(číslo účtu: CH03 0900 0000 1200 5000 8, Swift/BIC: POFICHBE)

- převodem z účtu otevřeného u OMPI; číslo účtu:
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Formulář č. Z25 verze: 2021   5/7

STÁTY PROTOKOLU,
(které JSOU současně členy Madridské dohody), pro které je požadována ochrana:

STÁTY PROTOKOLU,
(které NEJSOU současně členy Madridské dohody), pro které je požadována ochrana:

STÁTY MADRIDSKÉ DOHODY,
(které NEJSOU současně členy Protokolu), pro které je požadována ochrana:
NEAPLIKUJE SE.

Druhý jazyk, vedle jazyka, v němž je uveden seznam výrobků a služeb.** (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem - 
nelze vybrat stejný jazyk jako ten, ve kterém je předkládán seznam výrobků a služeb.)

- angličtina

- němčina

- italština

- francouzština

- španělština

Poznámka:  **) Vyplňuje se jen v případě, že se požaduje ochrana pro Evropskou unii. 
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Formulář č. Z25 verze: 2021   6/7

TŘÍDY MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB A K NIM PŘIŘAZENÝ SEZNAM 
VE FRANCOUZŠTINĚ NEBO V ANGLIČTINĚ 

TŘÍDA / TEXT

Poznámka:   Výrobky a služby ŘAĎTE VZESTUPNĚ podle tříd mezinárodní klasifikace, do závorky uveďte číslo třídy, za ní pak výčet výrobků  
a služeb dané třídy navzájem oddělených čárkami, třídy se mezi sebou oddělují středníkem.

Pokud není možné uvést úplné údaje o výrobcích a službách z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list  
a přiložte jej k formuláři.

Pro vytvoření seznamu výrobků a služeb lze využít následující informační zdroje: Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu  
ochranných známek na www.upv.cz, dále TMclass – http://tmclass.tmdn.org/ec2/, nebo MGS Madrid Goods & Services Manager na adrese  
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en.

PŘÍLOHY (Označte křížkem.)

- Vyobrazení ochranné známky v černobílém nebo barevném provedení
(Pokud se nejedná o ochrannou známku v běžném písmu.)

- Plná moc (Je-li přihlašovatel zastupován.)

- Prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku v USA – formulář MM18
(Nezbytné, je-li požadována ochrana v USA.)

- Další
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Formulář č. Z25 verze: 2021   7/7

Poznámka:  Správní poplatek se platí při přijetí žádosti.
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.

****ZPŮSOB PLATBY (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- Složenkou

- Převodem z účtu***

- Hotově v pokladně Úřadu

- Kolkem

Místo pro nalepení kolku

POZNÁMKA

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.

Podpis 
(u právnické osoby případně i razítko)

Jméno a příjmení
(HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Datum

Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.

- Přihlašovatel

- Zástupce

Poplatek 2 500,- Kč  za žádost o mezinárodní zápis ochranné známky. 

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU 
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PLACENÍ POPLATKŮ ZA MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ 
ZNÁMKY MEZINÁRODNÍMU ÚŘADU 

Poplatky spojené s mezinárodním zápisem ochranné známky se platí přímo  
Mezinárodnímu úřadu. 

Poplatky podle Madridské dohody a Protokolu  
se platí těmito způsoby: 

a. převodem na bankovní účet Mezinárodního úřadu (Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle, adresa: 34, chemin des Colombettes, 
CH-1211, Genève 20, Suisse), číslo účtu CH51 0483 5048 7080 8100 0,  
Swift/BIC : CRESCH ZZ80A u banky Crédit Suisse, CH-1211 Genève, 
Švýcarsko.

b. převodem na poštovní účet Mezinárodního úřadu (Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle, adresa: 34, chemin des Colombettes, 
CH-1211, Genève 20, Suisse), číslo účtu CH03 0900 0000 1200 5000 8, 
Swift/BIC : POFICHBE.

c. Má-li přihlašovatel nebo jeho zástupce otevřený pro tyto účely běžný účet 
u Mezinárodního úřadu, převodem z tohoto účtu. V tomto případě se  
v žádosti o mezinárodní zápis uvádí číslo příslušného účtu

Při placení poplatku za mezinárodní zápis ochranné známky na bankovní nebo 
poštovní účet je třeba pro správnou identifikaci platby uvést následující údaje:

1. název (jméno) a adresu plátce;

2. označení formuláře mezinárodní přihlášky ochranné známky (MM2);

3. číslo základního národního zápisu (pokud již existuje) nebo číslo základní 
národní přihlášky;

4. znění ochranné známky (pokud ochranná známka obsahuje slovní prvky);

5. název (jméno) přihlašovatele, pokud není současně plátcem.

Při placení poplatků za jiné úkony prováděné Mezinárodním úřadem u již zapsa-
né mezinárodní ochranné známky (u žádostí o obnovu mezinárodního zápisu po  
10 letech, o převod mezinárodní známky na jiného vlastníka, o zápis jiných změn 
týkajících se mezinárodní ochranné známky) je třeba uvést následující údaje:

1. název (jméno) a adresu plátce;

2. označení formuláře příslušné žádosti (viz přehled formulářů na adrese 
www.wipo.int/madrid/en/forms/);

3. číslo mezinárodního zápisu ochranné známky;

www.wipo.int/madrid/en/forms/
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4. znění ochranné známky (pokud ochranná známka obsahuje slovní prvky);

5. název (jméno) vlastníka mezinárodní ochranné známky, pokud není sou-
časně plátcem.

Bankovní poplatky za odesílatele i příjemce musí hradit odesílatel (typ: Zahraniční 
platba odchozí s poplatkem OUR).
V případě, že se platba poplatků týká více mezinárodních přihlášek nebo jiných žádos-
tí, je třeba sdělit jejich seznam přes odkaz na internetových stránkách (WIPO/OMPI) 
(https://www.wipo.int/madrid/en/) v sekci Trademarks na formulář „Contact Madrid“.
Do deseti dnů od provedení platby by měl odesílatel obdržet potvrzení o přijetí 
platby. Pokud plátce poplatku v uvedené lhůtě potvrzení o přijetí platby neobdrží, 
je třeba to sdělit Mezinárodnímu úřadu přes odkaz na formulář „Contact Madrid“.
Poplatek se považuje za zaplacený k datu, kdy příslušná částka je připsána na 
účet Mezinárodního úřadu, nebo jestliže požadovaná částka je k dispozici na účtu 
otevřeném u Mezinárodního úřadu k datu, kdy obdrží příkaz k vybrání z tohoto 
účtu. Opožděné platby Mezinárodní úřad neuzná a vrátí je přihlašovateli, přičemž 
si ponechá polovinu základního poplatku. V případě opožděné nebo nedostatečné 
platby poplatku ve stanovené lhůtě je možné Mezinárodní úřad požádat o pokra-
čování v řízení na formuláři Mezinárodního úřadu MM20. Žádost je zpoplatněna 
částkou 200,- CHF a je možné ji podat jen do dvou měsíců od uplynutí lhůty pro 
zaplacení poplatku, nelze ji však podat před uplynutím této lhůty.

ČLENSKÉ STÁTY MADRIDSKÉ DOHODY  
A PROTOKOLU 

Stav k 24. květnu 2021: 108 členských států pokrývajících 124 území (D – Madrid-
ská dohoda, P – Protokol): 
Afghánistán (P), Africká organizace duševního vlastnictví (OAPI) (P), Albánie (DP), 
Alžírsko (DP), Antigua a Barbuda (P), Arménie (DP), Austrálie (P), Ázerbajdžán (DP), 
Bahrain (P), Belgie (DP), Bělorusko (DP), Bhútán (DP), Bonaire, Saint-Eustatius 
a Saba (P), Bosna-Hercegovina (DP), Botswana (P), Brazílie (P), Brunej Darussa-
lam (P), Bulharsko (DP), Curaçao (P), Černá Hora (DP), Česká republika (DP), 
Čína (DP), Dánsko (P), Egypt (DP), Estonsko (P), Evropská unie (P), Filipíny (P), 
Finsko (P), Francie (DP), Gambie (P), Ghana (P), Gruzie (P), Guernsey (P), Chor-
vatsko (DP), Indie (P), Indonésie (P), Irán (DP), Irsko (P), Island (P), Itálie (DP), 
Izrael (P), Japonsko (P), Jižní Korea (P), Kambodža (P), Kanada (P), Kazachstán 
(DP), Keňa (DP), Kolumbie (P), Korejská lidově demokrat. republika (DP), Kuba 
(DP), Kypr (DP), Kyrgyzstán (DP), Laos (P), Lesotho (DP), Libérie (DP), Lichten-
štejnsko (DP), Litva (P), Lotyšsko (DP), Lucembursko (DP), Madagaskar (P), Ma-
ďarsko (DP), Makedonie (DP), Malajsie (P), Malawi (P), Maroko (DP), Mexiko (P), 
Moldavsko (DP), Monako (DP), Mongolsko (DP), Mozambik (DP), Namibie (DP), 
Německo (DP), Nizozemí (DP), Norsko (P), Nový Zéland (P), Oman (P), Pákistán 
(P), Polsko (DP), Portugalsko (DP), Rakousko (DP), Rumunsko (DP), Rusko (DP), 

https://www.wipo.int/madrid/en/
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Rwanda (P), Řecko (P), Saint-Martin (P), Samoa (P), San Marino (DP), Sierra Leo-
ne (DP), Singapur (P), Slovensko (DP), Slovinsko (DP), Spojené státy americké (P), 
Srbsko (DP), Súdán (DP), Svatý Tomáš a Princův ostrov (P), Svazijsko (DP), Sýrie 
(P), Španělsko (DP), Švédsko (P), Švýcarsko (DP), Tadžikistán (DP), Thajsko (P), 
Trinidad a Tobago (P), Tunisko (P), Turecko (P), Turkmenistán (P), Ukrajina (DP), 
Uzbekistán (P), Velká Británie (P), Vietnam (DP), Zambie (P), Zimbabwe (P).

Poznámka: 

1) Země Beneluxu (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko) se považují za jedi-
ný stát s jediným doplňkovým poplatkem 

2) O nově přistoupivších státech je možno se informovat na internetových 
stránkách Úřadu (upv.gov.cz v sekci Ochranné známky – Přihlašování do 
zahraničí – Mezinárodní ochranná známka) či na internetových stránkách 
(WIPO/OMPI) (https://www.wipo.int/madrid/en/) v sekci Trademarks. 

3)  (WIPO/OMPI) poskytuje co nejpodrobnější informace o jednotlivých úřa-
dech z hlediska jejich práce jako úřadu původu i jako úřadu vyznačené 
strany (včetně principů řízení a rozhodování, lhůt pro podání, možnosti  
podání námitek, odvolání apod.) v databázi členů madridského systému 
Madrid Member Profiles na internetových stránkách (WIPO/OMPI) 
(https://www.wipo.int/madrid/en/) v sekci Trademarks. 

4)  Pro snazší komunikaci s Mezinárodním úřadem a pro sledování postupu 
vyřizování přihlášek a žádostí, plateb apod. je vhodné si zřídit uživatelský 
účet, tzv. Madrid Portfolio Manager, dostupný na internetových stránkách 
(WIPO/OMPI) (https://www.wipo.int/madrid/en/) v sekci Trademarks. 

ZÁKLADNÍ POPLATKY SPOJENÉ S MEZINÁRODNÍ  
PŘIHLÁŠKOU OCHRANNÉ ZNÁMKY

Poplatky jsou splatné předem ve švýcarských francích.
Základní poplatek 

- jestliže není reprodukce ochranné známky barevná ........................... 653 

- jestliže je reprodukce ochranné známky barevná ............................... 903
Dodatkový poplatek 

- za každou další třídu výrobků a služeb, jsou-li v seznamu výrobků a služeb  
více než tři třídy, (tento poplatek se neplatí, jsou-li vyznačeny pouze státy  
Protokolu, pro něž se platí individuální poplatek) ......................................100

Doplňkový poplatek 
- za vyznačení každé smluvní strany (státy, do nichž se ochranná známka 

https://www.wipo.int/madrid/en/
https://www.wipo.int/madrid/en/
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přihlašuje), (násobí se počtem států), tento poplatek se neplatí pro státy 
Protokolu, které si stanovily individuální poplatek................................100

Poznámka: 
Řada členských států Protokolu si stanovila za mezinárodní zápis, jakož i za obno-
vu takového mezinárodního zápisu, na místo příjmu z dodatkových a doplňkových 
poplatků, tzv. individuální poplatek ve smyslu čl. 8 odst. 7 Protokolu. Seznam těchto 
států a výše příslušných individuálních poplatků, jakož i dalších poplatků spoje-
ných např. s obnovou mezinárodního zápisu, publikuje Mezinárodní úřad na in-
ternetových stránkách (https://www.wipo.int/madrid/en/) v sekci Trademarks. Tyto 
poplatky jsou rovněž uvedeny na internetových stránkách Úřadu upv.gov.cz v sekci 
Ochranné známky – Přihlašování do zahraničí – Mezinárodní ochranná známka.

POPLATKY SPOJENÉ S ROZŠÍŘENÍM OCHRANY  
DO DALŠÍCH STÁTŮ PO USKUTEČNĚNÍ  

MEZINÁRODNÍHO ZÁPISU 

Základní poplatek ......................................................................................................300
Doplňkový poplatek 

- za každou vyznačenou smluvní stranu, která je uvedena v žádosti  
(za každý stát, pro který se rozšiřuje ochrana); tento poplatek se neplatí 
pro státy Protokolu, které si stanovily individuální poplatek ................ 100

Obnova

Základní poplatek. .......................................................................................... 653 
Dodatkový poplatek

- za každou další třídu výrobků a služeb, jsou-li v seznamu výrobků  
a služeb více než 3 třídy (tento poplatek se neplatí, provádí-li se obnova 
pouze pro státy Protokolu, pro něž se platí individuální poplatek) ......... 100

Doplňkový poplatek

- za každou vyznačenou smluvní stranu (stát, pro který se ochranná  
známka obnovuje); tento poplatek se neplatí pro státy Protokolu, které si 
stanovily individuální poplatek .............................................................100

Poznámka:

Přihlašovatel mezinárodní ochranné známky může svou známku přihlásit pro EU 
jako celek a může tak formou mezinárodního zápisu získat ochrannou známku  
Evropské unie. Naopak přihlašovatel nebo vlastník ochranné známky Evropské 

https://www.wipo.int/madrid/en/
http://upv.gov.cz
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unie přihlášené nebo zapsané u EUIPO může na jejím základě podat mezinárodní 
přihlášku této známky pro další členské státy Protokolu k Madridské dohodě.

Porovnání madridského systému se systémem ochranné známky Evropské unie je 
obsaženo v následující tabulce.

Madridský systém
Systém ochranné známky
Evropské unie

Svazek národních zápisů (práv) Jednotné právo v rámci celé EU.

Přihlašovatel určí smluvní strany  
madridského systému, ve kterých  
požaduje ochranu. Případné odmítnutí 
v jednom státě nemá vliv na ochranu  
v ostatních vyznačených státech.

Zápisem ochranné známky Evropské 
unie je pokryto automaticky území všech 
států EU.

Přihlašovatelem může být fyzická 
nebo právnická osoba mající na území  
členského státu skutečný a fungující  
průmyslový nebo obchodní podnik, 
nebo má na jeho území trvalý pobyt 
nebo je jeho státním občanem.

Přihlašovatelem může být jakákoliv  
fyzická či právnická osoba včetně  
veřejnoprávních orgánů.

Podmínkou je existence základní  
národní známky, a to buď přihlášené či 
již zapsané v zemi přihlašovatele.

Nevyžaduje existenci základní národní 
známky v zemi přihlašovatele.

Poplatek za podání mezinárodní při-
hlášky závisí na počtu určených zemí, 
platí se najednou, v jedné měně za 
všechny vyznačené strany dohromady.

Poplatek za podání přihlášky pokrývá 
všechny země EU; žádnou zemi nelze 
určit ani vyčlenit.

Zapsaná známka je napadnutelná  
z důvodu neužívání v každé z určených 
zemí.

Podmínka užívání známky může být 
splněna jejím užíváním již pouze v jedné  
ze zemí EU.

Žaloby na porušování práv z ochranné 
známky musí být vedeny v každé zemi, 
ve které k údajnému porušení došlo.

Jediná žaloba na porušování práv  
z ochranné známky může vést k rozhod-
nutí platnému na celém území EU
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II. SYSTÉM PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  
OCHRANNÉ ZNÁMKY DO ZAHRANIČÍ  

NÁRODNÍ CESTOU

Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, představuje systém 
podání přihlášky ochranné známky národní cestou.
Národní přihlášku ochranné známky lze podat do všech států, a to bez účasti  
Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. Registrace ochranné známky  
u zápisného úřadu určitého státu vychází z tzv. národního principu. Jeho podstatou  
je, že zápisná způsobilost ochranné známky, podmínky jejího zápisu a platnosti 
tohoto zápisu, jakož řízení o přihlášce ochranné známky, se řídí známkoprávními 
předpisy státu, kde se přihláška ochranné známky podává, včetně placení zápis-
ných poplatků, které se uhrazují v měně tohoto státu.

Většina států respektuje zásadu zakotvenou v mnohostranných mezinárod-
ních smlouvách o průmyslovém vlastnictví, spočívající v tom, že příslušníci  
jiných států mají stejné postavení, pokud jde o práva a povinnosti v řízení 
před zápisným úřadem jako příslušníci toho kterého státu. V řízení o přihlášce  
ochranné známky se proto postupuje stejným způsobem bez ohledu na to, 
zda má přihlašovatel podnik nebo adresu na území státu, kde přihlášku po-
dává, či nikoliv. Výjimkou z této zásady je požadavek uplatněný v řadě států, 
aby přihlašovatel, který je cizím státním příslušníkem nebo který nemá podnik  
zřízený na území státu, kde přihlašuje, byl při řízení před úřadem zastupován  
k tomu oprávněným zástupcem, který má adresu na území daného státu. 
Okruh osob oprávněných k takovému zastupování vždy stanoví právní předpisy  
tohoto státu.

Veškeré informace týkající se podání přihlášek ochranných známek do zahraničí, 
vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků, včetně lhůt k jejich placení, pak lze 
získat od tamního úřadu nebo od tamních zástupců, popřípadě od členů české  
Komory patentových zástupců nebo členů České advokátní komory, kteří mají na-
vázány vztahy se svými profesními partnery v zahraničí. Další informace lze získat 
na internetových stránkách Úřadu pod nabídkou „Zahraniční patentové a známko-
vé úřady“.

Pokud přihlašovatel hodlá uplatnit v zahraniční přihlášce právo přednosti z při-
hlášky podané v České republice podle článku 4 Pařížské úmluvy na ochranu 
průmyslového vlastnictví (PUÚ), může si u Úřadu vyžádat vydání prioritního  
dokladu, potvrzujícího podání této přihlášky ve smyslu uvedeného ustanovení 
mezinárodní smlouvy. Přihlášku ochranné známky v zahraničí je v tomto pří-
padě třeba podat do šesti měsíců od data podání přihlášky ochranné známky  
v České republice. Unijní priorita se však vztahuje pouze na příslušníky členských  
států Unie na ochranu průmyslového vlastnictví a lze ji tudíž uplatnit pouze  
v těchto unijních státech.
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Pro informaci jsou dále uvedeny základní poplatky za řízení o přihlášce ochranné 
známky v okolních státech České republiky 
(Stav k 1. červenci 2021).
Slovensko 

Podání přihlášky individuální ochranné známky  
v rozsahu do tří tříd výrobků a služeb ............................................... 166 EUR 

Za každou další třídu výrobků a služeb  
nad tři třídy výrobků a služeb .............................................................. 20 EUR 

Německo 

Podání přihlášky ochranné známky v rozsahu  
do tří tříd výrobků a služeb ................................................................ 300 EUR 

Elektronické podání přihlášky ochranné známky v rozsahu  
do tří tříd výrobků a služeb ................................................................ 290 EUR

Za každou další třídu výrobků a služeb  
nad tři třídy výrobků a služeb ............................................................ 100 EUR 

Rakousko 

Podání přihlášky ochranné známky v rozsahu  
do tří tříd výrobků a služeb ................................................................ 280 EUR 

Za každou další třídu výrobků a služeb  
nad tři třídy výrobků a služeb .............................................................. 75 EUR 

Polsko 

Podání přihlášky individuální ochranné známky  
v rozsahu jedné třídy výrobků a služeb .................................................. 450 zl 

Elektronické podání přihlášky ochranné známky  
v rozsahu jedné třídy výrobků a služeb .................................................. 400 zl 

Za každou další třídu výrobků a služeb  
nad jednu třídu výrobků a služeb ........................................................... 120 zl 

Maďarsko 

Podání přihlášky individuální ochranné známky  
v rozsahu do jedné třídy výrobků a služeb ....................................60 000 HUF 

Za každou další třídu výrobků a služeb  
nad čtyři třídy výrobků a služeb ....................................................40 000 HUF 
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