PROVÁDĚCÍ ŘÁD
K PROTOKOLU K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU
OCHRANNÝCH ZNÁMEK
(ve znění platném k 1. únoru 2021)

(…)
Pravidlo 3
Zastoupení před Mezinárodním úřadem
2)

/Ustanovení zástupce/
a)

Ustanovení zástupce je možno učinit v mezinárodní přihlášce nebo v následném vyznačení
nebo v žádosti podle pravidla 25 a musí uvádět jméno a adresu v souladu s Administrativními
pokyny a elektronickou adresu zástupce.

(…)
4)

/Zápis a oznámení ustanovení zástupce; den nabytí účinků ustanovení zástupce/
a)

Shledá-li Mezinárodní úřad, že ustanovení zástupce splňuje stanovené náležitosti, zapíše do
mezinárodního rejstříku, že přihlašovatel nebo majitel je zastoupen, jakož i jméno, adresu a
elektronickou adresu zástupce. V tomto případě ustanovení zástupce nabývá účinků dnem,
kdy Mezinárodní úřad obdržel mezinárodní přihlášku, následné vyznačení, žádost nebo zvláštní
sdělení, v němž je zástupce ustanoven.

(…)
KAPITOLA DRUHÁ
MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKA
(…)

Pravidlo 9
Náležitosti mezinárodní přihlášky

(…)
4)

/Obsah mezinárodní přihlášky/
a)

Mezinárodní přihláška musí obsahovat nebo uvádět

(…)
II)

adresu přihlašovatele v souladu s Administrativními pokyny a jeho
elektronickou adresu,

III)

jméno a adresu případného zástupce v souladu s Administrativními pokyny a
jeho elektronickou adresu,

(…)

KAPITOLA ČTVRTÁ
SKUTEČNOSTI VE SMLUVNÍCH STRANÁCH, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA MEZINÁRODNÍ
ZÁPISY
(…)

Pravidlo 21
Nahrazení národního nebo regionálního zápisu mezinárodním zápisem
1) /Žádost a oznámení/
Od data oznámení mezinárodního zápisu nebo následného vyznačení může majitel podat žádost přímo u
Úřadu vyznačené smluvní strany, aby tento Úřad zaznamenal mezinárodní zápis do svého rejstříku podle článku
4bis odstavce 2) Protokolu. Jestliže Úřad na základě této žádosti zaznamená do svého rejstříku skutečnost, že
národní nebo regionální zápis nebo zápisy byly nahrazeny mezinárodním zápisem, oznámí to tento Úřad
Mezinárodnímu úřadu. Toto oznámení uvádí
I)

číslo příslušného mezinárodního zápisu,

II) týká-li se nahrazení jen některých výrobků a služeb uvedených v mezinárodním
zápisu, tyto výrobky a služby a
III) datum a číslo podání, datum a číslo zápisu a případně datum práva přednosti národního
nebo regionálního zápisu nebo zápisů, které byly nahrazeny mezinárodním zápisem.
Oznámení může rovněž obsahovat údaje týkající se jakýchkoli dalších práv nabytých tímto
národním nebo regionálním zápisem nebo těmito zápisy.
2) /Zapsání/
a)

Mezinárodní úřad zapíše údaje oznámené ve smyslu odstavce 1) do mezinárodního rejstříku a
vyrozumí o tom majitele.

b)

Údaje oznámené podle odstavce 1) budou zapsány ke dni přijetí oznámení splňujícího
příslušné náležitosti Mezinárodním úřadem.

3)

/Další podrobnosti týkající se nahrazení/
a) Ochrana ochranné známky, která je předmětem mezinárodního zápisu, nemůže být odmítnuta, a to
ani částečně, na základě národního nebo regionálního zápisu, který se považuje za nahrazený tímto
mezinárodním zápisem.
b) Národní nebo regionální zápis a mezinárodní zápis, který jej nahradil, mohou existovat současně.
Majitel nesmí být nucen, aby se vzdal národního nebo regionálního zápisu, který je považován za
nahrazený mezinárodním zápisem, nebo aby musel žádat o jeho zrušení, a pokud si majitel přeje
obnovit tento zápis, musí mu to být umožněno, v souladu s příslušnými národními nebo regionálními
právními předpisy. Před zápisem do rejstříku přezkoumá Úřad vyznačené smluvní strany žádost
uvedenou v odstavci 1), aby určil, zda byly splněny podmínky uvedené v článku 4bis odstavce 1)
Protokolu.
c) Výrobky a služby, jichž se nahrazení týká, uvedené v národním nebo regionálním zápisu, musí být
pokryty výrobky a službami uvedenými v mezinárodním zápisu.
d) Národní nebo regionální zápis se považuje za nahrazený mezinárodním zápisem ode dne, kdy tento

mezinárodní zápis nabyl účinku na území dotyčné vyznačené smluvní strany podle článku 4 odstavce 1)
písm. a) Protokolu.

(…)
KAPITOLA PÁTÁ
NÁSLEDNÁ VYZNAČENÍ; ZMĚNY

(…)
Pravidlo 25
Žádost o zapsání změny; žádost o zapsání zrušení

(…)
2) /Obsah žádosti/
a)

Žádost o zapsání změny nebo žádost o zapsání zrušení podle odstavce 1) písm. a) musí kromě
požadované změny nebo zrušení obsahovat nebo uvádět

(…)

III)

v případě změny majitele mezinárodního zápisu, jméno a adresu, uvedené podle Administrativních
pokynů, a elektronickou adresu fyzické nebo právnické osoby uvedené v žádosti jako nový majitel
mezinárodního zápisu (dále jen „nový majitel“),

(…)

KAPITOLA OSMÁ
POPLATKY
(…)

Pravidlo 36
Osvobození od poplatků
Od poplatků je osvobozeno zapsání následujících údajů:
(…)

II)

každá změna čísla telefonu, adresy pro doručování, elektronické adresy a každého jiného prostředku
komunikace přihlašovatele, majitele nebo zástupce, jak je stanoveno v Administrativních pokynech,

(…)

