
 
Změny Společného prováděcího řádu 

k Madridské dohodě a Protokolu k této dohodě, 
přijaté Shromážděním Madridské unie na 50. zasedání 

(Ženeva, 3. - 11. října 2016) 
 

s platností od 1. července 2017 
 
 

KAPITOLA DRUHÁ 
MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKA 

 
 

(….) 
 
 

Pravidlo 12 
Vady zatřídění výrobků a služeb 

 
 
(….) 
 
 
 
(8bis) /Průzkum omezení/ 
Mezinárodní úřad provádí průzkum omezení v mezinárodní přihlášce, přičemž se 
použije přiměřeně odstavec 1) písm. a) a odstavce 2) až 6). Jestliže Mezinárodní úřad 
nemůže seskupit výrobky a služby uvedené v omezení podle tříd mezinárodního 
třídění výrobků a služeb uvedených v příslušné mezinárodní přihlášce, vyhodnotí to 
jako vadu ve smyslu odstavců 1) až 6). Jestliže tato vada není odstraněna do tří měsíců 
od data oznámení o vadě, omezení se bude považovat, jako kdyby příslušné výrobky 
a služby neobsahovalo. 
 
(….)  
 
 
 



KAPITOLA PÁTÁ 
NÁSLEDNÁ VYZNAČENÍ; ZMĚNY 

 
(….) 

 
Pravidlo 25 

Žádost o zapsání 
 
 

1) /Podání žádosti/ 
a) Žádost o zapsání se podává k Mezinárodnímu úřadu v jednom vyhotovení na 

příslušném úředním formuláři, pokud jde o žádost:  
(….)  
(iv) o změnu jména nebo adresy majitele nebo, jestliže je majitelem právnická 
osoba, o doplnění údajů nebo o změnu údajů o právní formě tohoto majitele, 
jakož i o státu, popřípadě o územní jednotce uvnitř tohoto státu, podle jehož 
nebo podle jejichž právních předpisů byla uvedená právnická osoba zřízena; 
(….)  
 

2) /Obsah žádosti/ 
a) Žádost podle odstavce 1) písm. a) musí, vedle požadovaného zapsání, 

obsahovat nebo uvádět  
(….)  

d) Žádost o zapsání omezení musí zahrnovat omezené výrobky a služby pouze 
podle odpovídajících čísel tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb 
obsažených v mezinárodním zápise, nebo, týká-li se omezení všech výrobků a 
služeb v této třídě nebo ve více třídách, uvádět třídy, které mají být vypuštěny. 
(….)  
 
 

Pravidlo 26 
Vady v žádostech o zapsání podle pravidla 25  

 
1) /Vadná žádost/ 

Jestliže žádost podle pravidla 25 odst. 1) písm. a) nesplňuje požadované 
náležitosti a s výhradou odstavce 3), oznámí Mezinárodní úřad tuto 
skutečnost majiteli a byla-li žádost podána Úřadem, tomuto Úřadu. Pro účely 
tohoto pravidla, jestliže se jedná o žádost o zapsání omezení, Mezinárodní 
úřad jen posuzuje, zda čísla tříd uvedená v omezení jsou obsažena 
v příslušném mezinárodním zápise.  
 

2) /Lhůta pro odstranění vady/ 
Vada může být odstraněna ve lhůtě tří měsíců od data jejího oznámení 
Mezinárodním úřadem. Není-li vada odstraněna ve lhůtě tří měsíců od data 
oznámení vady Mezinárodním úřadem, má se za to, že bylo od žádosti 
upuštěno a Mezinárodní úřad tuto skutečnost oznámí současně majiteli a 
byla-li žádost podle pravidla 25 odst. 1) písm. a) podána Úřadem, tomuto 
Úřadu, a vrátí plátci všechny zaplacené poplatky po odečtení částky 
odpovídající polovině příslušného poplatku podle bodu 7 sazebníku 
poplatků. 



(….) 
 

Pravidlo 27 
Zapsání a oznámení s ohledem na pravidlo 25; sloučení mezinárodních 
zápisů; prohlášení o neúčinnosti změny majitele nebo omezení 
 
 

1) /Zapsání a oznámení/ 
a) Pokud nemá žádost podle pravidla 25 odst. 1) písm. a) vady, zapíše 

Mezinárodní úřad v krátké lhůtě doplněné údaje, změnu nebo zrušení do 
mezinárodního rejstříku a oznámí tuto skutečnost Úřadům vyznačených 
smluvních stran, v nichž má zapsání účinek nebo v případě zrušení, 
Úřadům všech vyznačených stran, a vyrozumí o tom současně majitele a 
byla-li žádost podána Úřadem, tento Úřad. Jestliže se zapsání týká změny 
majitele a jde-li o úplnou změnu majitele, Mezinárodní úřad též vyrozumí 
bývalého majitele, jde-li o částečnou změnu majitele, vyrozumí majitele 
převedené nebo postoupené části mezinárodního zápisu. Jestliže byla 
žádost o zapsání zrušení podána majitelem nebo Úřadem jiným, než je 
Úřad původu během pěti let podle článku 6 odst. 3) Dohody a podle článku 
6 odst. 3) Protokolu, vyrozumí Mezinárodní úřad též Úřad původu.  

 
b) Doplněné údaje, změna nebo zrušení se zapíšou s datem dne, kdy 

Mezinárodní úřad obdržel žádost splňující všechny požadované náležitosti; 
je-li však uplatněn požadavek podle pravidla 25 odst. 2) písm. c), je možné 
je zapsat s pozdějším datem.  

 

 

 

 
KAPITOLA SEDMÁ 

VĚSTNÍK A DATABÁZE 
 

 
Pravidlo 32 

Věstník 
 
 

1) /Informace o mezinárodních zápisech/ 
a) Mezinárodní úřad zveřejňuje ve věstníku příslušné údaje  

(….)  
vii) zápisy podle pravidla 27 
(….)  
 

(….)  
 
 
 
 
 
 



 
 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 
 

(s platností od 1. července 2017) 
 

Švýcarské franky 
 

 
 

(….)  
 

7) Různá zapsání 
(….)  
 

7.4) Změna jména a/nebo adresy majitele a/nebo, jestliže je  
majitelem právnická osoba, doplnění nebo změna údajů  
o právní formě tohoto majitele, jakož i o státu, popřípadě  
o územní jednotce uvnitř tohoto státu, podle jehož nebo  
podle jejichž právních předpisů byla uvedená právnická  
osoba zřízena pro jeden nebo více mezinárodních zápisů,  
pro něž se žádá stejné zapsání nebo změna v jednom formuláři  150 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


