
Informační sdělení č. 54/2020 

Madridský protokol o mezinárodním zápisu ochranných známek 

Spojené království: Důsledky konce přechodného období pro mezinárodní přihlášky a zápisy 

1. Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 
a Evropského společenství pro atomovou energii stanoví přechodné období končící 31. prosince 2020 (viz 
informační sdělení č. 2/2020 ). Vláda Spojeného království informovala Mezinárodní úřad Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) o krocích, které podnikne, aby zajistila ve Spojeném království po 
skončení přechodného období pokračování ochrany známkám s mezinárodním zápisem s účinkem 
v Evropské unii před skončením tohoto období. 

2. Po skončení přechodného období vznikne pro každý mezinárodní zápis poskytující ochranu v Evropské 
unii před 1. lednem 2021 srovnatelná ochranná známka Spojeného království, která bude zapsána do 
rejstříku Spojeného království. Pokud dojde k ochraně na základě více vyznačení Evropské unie v rámci 
jednoho mezinárodního zápisu, například vyznačení učiněného v mezinárodní přihlášce a následného 
vyznačení, pro každé vyznačení se vytvoří zvlášť srovnatelná ochranná známka Spojeného království. Tyto 
nově vytvořené srovnatelné ochranné známky Spojeného království budou nezávislé na mezinárodním 
zápisu a budou se řídit právem Spojeného království. Vlastníci je proto budou muset spravovat přímo 
u Úřadu pro duševní vlastnictví Spojeného království (UK IPO). 

3. Vlastníci, o jejichž mezinárodních zápisech budou ještě před koncem přechodného období probíhat 
v Evropské unii řízení, budou moci požádat o zápis ochranné známky u UK IPO v průběhu devíti měsíců po 
1. lednu 2021 a zachovat si datum vyznačení Evropské unie. Totéž platí i pro vlastníky, jejichž mezinárodní 
zápis nebo pozdější vyznačení Evropské unie jsou zapsány do mezinárodního rejstříku po skončení 
přechodného období, avšak s datem dřívějším než 1. ledna 2021. V takovém případě se bude uvedená 
devítiměsíční lhůta počítat ode dne, kdy budou mezinárodní zápis nebo následné vyznačení Evropské unie 
zapsány do mezinárodního rejstříku. 

4. Další podrobnosti lze nalézt v pokynech vydaných vládou Spojeného království, které jsou k dispozici na 
adrese: https://www.gov.uk/guidance/changes-to-international-trade-mark-registrations-after-the-
transition-period. 

5. Konečně je třeba poznamenat, že konec přechodného období nebude mít nepříznivý dopad na práva 
vlastníků stávajících mezinárodních zápisů, pro které je Evropská unie smluvní stranou vlastníka a kteří jsou 
státními příslušníky Spojeného království nebo mají bydliště ve Spojeném království nebo zde mají 
skutečnou a výkonnou průmyslovou nebo obchodní pobočku. Po skončení přechodného období však již 
nebudou moci uplatňovat nárok v mezinárodní přihlášce nebo, jako nabyvatel, v žádosti o zaznamenání 
změny vlastnictví prostřednictvím Evropské unie. Místo toho, vzhledem k tomu, že Spojené království je 
smluvní stranou Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, mohou 
pokračovat v uplatňování nároku prostřednictvím Spojeného království a například podat mezinárodní 
přihlášku u UK IPO jako úřadu původu. 

6. Další informace naleznete v často kladených otázkách týkajících se důsledků konce přechodného období 
pro mezinárodní přihlášky a zápisy, které jsou k dispozici na adrese: https://www.wipo.int/madrid/en/faq/. 
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