Změny Společného prováděcího řádu
k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě,
přijaté Shromážděním Madridské unie na 50. zasedání ve dnech 3. – 11. října 2016
v Ženevě

s platností od 1. února 2019
[...]
KAPITOLA ČTVRTÁ
SKUTEČNOSTI VE SMLUVNÍCH STRANÁCH, KTERÉ MAJÍ DOPAD
NA MEZINÁRODNÍ ZÁPISY

[...]
Pravidlo 22
Zánik účinků základní přihlášky, zápisu z ní vzešlého nebo základního zápisu

[...]
2) / Zapsání a předání oznámení; zrušení mezinárodního zápisu/
[….]
b) Jestliže se v oznámení podle odstavce (1) (a) nebo (c) požaduje zrušení mezinárodního zápisu
a pokud odpovídá požadavkům tohoto odstavce, Mezinárodní úřad zruší mezinárodní zápis v
mezinárodním rejstříku v příslušném rozsahu. Mezinárodní úřad také zruší v příslušném
rozsahu mezinárodní zápisy vzešlé z částečné změny majitele nebo rozdělení zapsané v
mezinárodním zápisu, který byl zrušen na základě výše uvedeného oznámení, a také ty, které
vzešly z jejich sloučení.
c)

[….]

KAPITOLA PÁTÁ
NÁSLEDNÁ VYZNAČENÍ; ZMĚNY

[...]
Pravidlo 27
Zapsání a oznámení s ohledem na pravidlo 25; prohlášení o neúčinnosti změny
majitele nebo omezení

[...]
3) /Vypuštěno/

[...]

Pravidlo 27bis
Rozdělení mezinárodního zápisu
1) /Žádost o rozdělení mezinárodního zápisu/
a)

Žádost majitele o rozdělení mezinárodního zápisu pouze pro některé výrobky a služby pro
vyznačenou smluvní stranu podává u Mezinárodního úřadu na příslušném úředním formuláři Úřad
této vyznačené smluvní strany, jakmile rozdělení, které má být zapsáno, splňuje náležitosti
příslušných právních předpisů této smluvní strany, včetně náležitostí týkajících se poplatků.

b) V žádosti se uvádí
I)

smluvní strana Úřadu, který podává žádost,

II)

název Úřadu, který podává žádost,

III)

číslo mezinárodního zápisu,

IV)

jméno majitele,

V)

názvy výrobků a služeb, které mají být odděleny, seskupené do příslušných tříd
mezinárodního třídění výrobků a služeb,

VI)

částka placených poplatků a způsob platby nebo pokyn k výběru požadované částky
poplatků z účtu otevřeného u Mezinárodního úřadu a údaj o plátci poplatku nebo o osobě,
která dala pokyn k platbě.

c)

Žádost musí být podepsána Úřadem, který podává žádost, a pokud tak tento Úřad vyžaduje, také
majitelem.

d) Žádost podaná podle tohoto odstavce může obsahovat nebo k ní může být přiloženo prohlášení
podle pravidla 18bis nebo 18ter vztahující se na výrobky a služby uvedené v této žádosti.

2) /Poplatek/
Za rozdělení mezinárodního zápisu se platí poplatek uvedený v bodě 7.7 sazebníku poplatků.
3) /Vadná žádost/
a)

Jestliže žádost nesplňuje požadované náležitosti, Mezinárodní úřad vyzve Úřad, který podal žádost,
aby vadu odstranil, a současně informuje majitele.

b) Neodstraní-li Úřad vadu ve lhůtě tří měsíců od data oznámení podle pododstavce a), má se za to, že
bylo od žádosti upuštěno a Mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost Úřadu, který podal tuto
žádost, a současně informuje majitele a vrátí poplatek zaplacený podle odstavce 2) po odečtení
částky odpovídající polovině tohoto poplatku.
4) /Zapsání a oznámení /
a)

Jestliže žádost splňuje požadované náležitosti, Mezinárodní úřad zapíše rozdělení, vytvoří oddělený
mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku, oznámí tyto skutečnosti Úřadu, který podal žádost, a
současně informuje majitele.

b) Rozdělení mezinárodní přihlášky Mezinárodní úřad zapíše k datu dne, kdy žádost obdržel nebo

popřípadě k datu dne, kdy byla vada uvedená v odstavci 3) odstraněna.
5) /Žádost, která se za žádost nepovažuje/
Žádost o rozdělení mezinárodního zápisu pro vyznačenou smluvní stranu, která není vyznačena, nebo
již nadále není vyznačena pro třídy mezinárodního třídění výrobků a služeb uvedené v žádosti, se za
žádost nepovažuje.
6) /Prohlášení o tom, že smluvní strana nebude podávat žádosti o rozdělení/
Smluvní strana, jejíž právní předpisy neupravují rozdělení přihlášek ochranných známek nebo
zapsaných ochranných známek, může před datem dne, kdy toto pravidlo vstoupí v platnost, nebo před
datem dne, od kterého začne být uvedená smluvní strana vázána Dohodou nebo Protokolem, oznámit
Generálnímu řediteli, že nebude podávat k Mezinárodnímu úřadu žádost uvedenou v odstavci 1).
Takové oznámení může být kdykoli vzato zpět.

Pravidlo 27ter
Sloučení mezinárodních zápisů
1) /Sloučení mezinárodních zápisů vzešlých ze zapsání částečné změny majitele/
Jestliže byla tatáž fyzická osoba nebo právnická osoba zapsána jako majitel dvou nebo více
mezinárodních zápisů vzešlých z částečné změny majitele, budou tyto zápisy sloučeny na žádost
této osoby podané přímo nebo prostřednictvím Úřadu smluvní strany majitele. Žádost se podává u
Mezinárodního úřadu na příslušném úředním formuláři. Mezinárodní úřad sloučení zapíše, oznámí
tuto skutečnost Úřadům vyznačené smluvní strany nebo vyznačených smluvních stran, kterých se
změna týká, a vyrozumí současně majitele a byla-li žádost podána Úřadem, tento Úřad.
2) / Sloučení mezinárodních zápisů vzešlých ze zapsání rozdělení mezinárodního zápisu/
a)

Mezinárodní zápis vzešlý z rozdělení se sloučí do mezinárodního zápisu, z něhož byl rozdělen
na žádost majitele podanou prostřednictvím Úřadu, který podal žádost uvedenou v pravidle
27bis odstavec 1), jestliže je tatáž fyzická osoba nebo právnická osoba zapsána jako majitel
v obou výše zmíněných mezinárodních zápisech a pokud podle příslušného Úřadu žádost
splňuje náležitosti příslušných právních předpisů včetně náležitostí týkajících se poplatků.
Žádost se podává u Mezinárodního úřadu na příslušném úředním formuláři. Mezinárodní úřad
zapíše sloučení, oznámí tuto skutečnost Úřadu, který žádost podal, a současně vyrozumí
majitele.

b) Úřad smluvní strany, jejíž právní předpisy neupravují sloučení zápisů ochranné známky, může
před datem dne, kdy toto pravidlo vstoupí v platnost, nebo před datem dne, od kterého začne
být uvedená smluvní strana vázána Dohodou nebo Protokolem, oznámit Generálnímu řediteli,
že nebude podávat Mezinárodnímu úřadu žádost uvedenou v pododstavci a). Takové oznámení
může být kdykoli vzato zpět.

KAPITOLA SEDMÁ
VĚSTNÍK A DATABÁZE

Pravidlo 32
Věstník

1)

/Informace o mezinárodních zápisech/
(a)

Mezinárodní úřad zveřejňuje ve věstníku příslušné údaje

[...]
VIIIbis) o rozdělení zapsaných podle pravidla 27bis odst. 4) a sloučení zapsaných podle
pravidla 27ter;

[...]
XI) o informacích zapsaných podle pravidel 20, 20bis, 21, 21bis, 22 odst. 2) písm. a), 23,
27 a 40 odst. 3);
[...]

2)

/Informace o zvláštních požadavcích a o některých prohlášeních smluvních stran/
Mezinárodní úřad zveřejňuje ve věstníku
I)

každé oznámení učiněné podle pravidel 7, 20bis odst. 6), 27bis odst. 6), 27ter odst. 2)
písm. b) nebo 40 odst. 6) a každé prohlášení učiněné podle pravidla 17 odst. 5) písm. d)
nebo e);

[...]

KAPITOLA DEVÁTÁ
RŮZNÁ USTANOVENÍ

Pravidlo 40
Nabytí platnosti; přechodná ustanovení

[...]
6) /Rozpor s vnitrostátním právem/
Pokud ke dni, kdy toto pravidlo vstoupí v platnost, nebo ke dni, kdy začne být smluvní strana vázána
Dohodou nebo Protokolem, je pravidlo 27bis odst. 1) nebo pravidlo 27ter odst. 2) písmeno a) v rozporu
s vnitrostátními právními předpisy této smluvní strany, příslušný odstavec nebo odstavce se po dobu trvání
rozporu s právními předpisy na tuto smluvní stranu nevztahují, za předpokladu, že to zmíněná smluvní strana

oznámí Mezinárodnímu úřadu před datem dne, kdy toto pravidlo vstoupí v platnost, nebo datem dne, od
kterého začne být uvedená smluvní strana vázána Dohodou nebo Protokolem. Takové oznámení může být
kdykoli vzato zpět.
[...]

SAZEBNÍK POPLATKŮ
(s platností od 1. února 2019)

Švýcarské franky
[...]
7.

Změna

[...]
7. 7. Rozdělení mezinárodního zápisu
[...]
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