Změny Společného prováděcího řádu
k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě,
přijaté Shromážděním Madridské unie na 49. zasedání
(Ženeva, 5. - 14. října 2015)
s platností od 1. dubna 2016

KAPITOLA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

(….)
Pravidlo 5
Poruchy v poštovní službě a v podnicích pro doručování zásilek
a při sděleních zasílaných elektronicky
(….)
3) /Sdělení zasílaná elektronicky/
Pokud zainteresovaná strana zmešká lhůtu pro sdělení adresované Mezinárodnímu úřadu a
sdělení bylo zaslané elektronicky, zmeškání lhůty se promine, jestliže zainteresovaná strana
předloží důkaz dostatečný pro Mezinárodní úřad, že lhůta byla zmeškána kvůli poruše
v elektronické komunikaci s Mezinárodním úřadem nebo kvůli poruše, která zasáhla lokalitu
zainteresované strany v důsledku mimořádných okolností neovlivnitelných zainteresovanou
stranou, a jestliže sdělení bylo zasláno nejpozději do pěti dnů po obnovení elektronické
komunikace.
4) /Omezení prominutí/
Zmeškání lhůty se podle tohoto pravidla promine jen za předpokladu, že Mezinárodní úřad
obdrží důkaz podle odstavce 1), 2) nebo 3) a sdělení nebo případně jeho druhopis nejpozději
do šesti měsíců po uplynutí lhůty.
5) /Mezinárodní přihláška a následné vyznačení/
Pokud Mezinárodní úřad obdrží mezinárodní přihlášku nebo následné vyznačení po lhůtě
dvou měsíců podle článku 3 odst. 4) Dohody, článku 3 odst. 4) Protokolu a pravidla 24 odst.
6) písm. b) a pokud příslušný Úřad uvede, že opožděné obdržení je způsobeno okolnostmi
podle odstavce 1), 2) nebo 3), postupuje se podle odstavce 1), 2) nebo 3) a podle odstavce 4).

KAPITOLA OSMÁ
POPLATKY

(…..)

Pravidlo 36
Osvobození od poplatků
Od poplatků je osvobozeno zapsání následujících údajů:
i) ustanovení zástupce, každá změna týkající se zástupce a zrušení zápisu zástupce,
ii) každá změna čísel telefonu a telefaxu, adresy pro doručování, elektronické adresy a
každého jiného prostředku komunikace přihlašovatele nebo majitele, jak je stanoveno
v Administrativních pokynech,
iii) zrušení mezinárodního zápisu,
iv) každé vzdání se podle pravidla 25 odst. 1) písm. a) iii),
v) každé omezení provedené přímo v mezinárodní přihlášce podle pravidla 9 odst. 4) písm. a)
xiii) nebo v následném vyznačení podle pravidla 24 odst. 3) písm. a) iv),
vi) každá žádost Úřadu podle první věty článku 6 odst. 4) Dohody nebo podle první věty
článku 6 odst. 4) Protokolu,
vii) sdělení o soudním řízení nebo o konečném rozsudku, které mají dopad na základní
přihlášku, na zápis z ní vzešlý nebo na základní zápis,
(viii) každé odmítnutí podle pravidla 17, pravidla 24 odstavec 9) nebo pravidla 28 odstavec
3), nebo každé pro- hlášení podle pravidel 18bis nebo 18ter, podle pravidla 20bis odstavec 5)
nebo podle pravidla 27 odstavec 4) nebo 5),
ix) neplatnost mezinárodního zápisu,
x) informace sdělené podle pravidla 20,
xi) každé oznámení podle pravidla 21 nebo podle pravidla 23,
xii) každá oprava v mezinárodním rejstříku.

