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KAPITOLA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Pravidlo 1
Zkrácené výrazy
Pro účely tohoto prováděcího řádu
I)

se rozumí „Dohodou“ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek ze
dne 14. dubna 1891, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a změněná dne 28.
září 1979;

II)

se rozumí „Protokolem“ Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných
známek, přijatý v Madridu dne 27. června 1989;

III)

se rozumí „smluvní stranou“každý stát nebo mezivládní organizace, které jsou stranami
Protokolu;

IV)

se rozumí „smluvním státem“ smluvní strana, která je státem;

V)

se rozumí „smluvní organizací“ smluvní strana, která je mezivládní organizací;

VI)

se rozumí „mezinárodním zápisem“ zápis ochranné známky uskutečněný podle Dohody,
Protokolu nebo podle obou smluv;

VII)

se rozumí „mezinárodní přihláškou“ přihláška k mezinárodnímu zápisu podaná podle
Protokolu;

VIII)

/Vypuštěno/

IX)

/Vypuštěno/

X)

/Vypuštěno/

XI)

se rozumí „přihlašovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, jejímž jménem se podává
mezinárodní přihláška;

XII)

se rozumí „právnickou osobou“ každá společnost, sdružení nebo každé jiné seskupení nebo
organizace, která je oprávněná podle právních předpisů na ni se vztahujících nabývat práv,
brát na sebe závazky a být stranou u soudu;

XIII)

se rozumí „základní přihláškou“ přihláška ochranné známky k zápisu podaná u Úřadu
smluvní strany, která je základem pro mezinárodní přihlášku této ochranné známky;

XIV)

se rozumí „základním zápisem“ zápis ochranné známky, který byl proveden Úřadem
smluvní strany a který je základem pro mezinárodní přihlášku této ochranné známky;

XV)

se rozumí „vyznačením“ žádost o rozšíření ochrany („územní rozšíření“)podle článku 3ter
odst. 1) nebo 2) Protokolu; tímto výrazem se též rozumí takové rozšíření již zapsané do
mezinárodního rejstříku;

XVI)

se rozumí „vyznačenou smluvní stranou“ smluvní strana, pro niž se požadovalo rozšíření
ochrany („územní rozšíření“)podle článku 3ter odst. 1) nebo 2) Protokolu nebo pro niž bylo
takové rozšíření zapsáno do mezinárodního rejstříku;

XVII)

/Vypuštěno/

XVIII) /Vypuštěno/

XIX)

se rozumí „oznámením o prozatímním odmítnutí“ oznámení Úřadu vyznačené smluvní
strany učiněné podle článku 5 odst. 1) Protokolu;

XIXbis) se rozumí „neplatností“ rozhodnutí příslušného orgánu (administrativního nebo soudního)
vyznačené smluvní strany, kterým se odvolávají nebo ruší na území této smluvní strany účinky
mezinárodního zápisu pro všechny nebo jen pro některé výrobky či služby, na které se vztahuje
vyznačení zmíněné smluvní strany;
XX)

se rozumí „věstníkem“ periodický věstník podle pravidla 32;

XXI)

se rozumí „majitelem“ fyzická nebo právnická osoba, pro niž je zapsán mezinárodní zápis
do mezinárodního rejstříku;

XXII)

se rozumí „mezinárodním tříděním obrazových prvků” třídění stanovené Vídeňskou
dohodou o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. června
1973;

XXIII) se rozumí „mezinárodním tříděním výrobků a služeb” třídění stanovené Niceskou dohodou
o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15.
června 1957, revidovanou ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května
1977;
XXIV) se rozumí „mezinárodním rejstříkem“ úřední soubor údajů, uchovávaných na jakémkoli
nosiči dat, o mezinárodních zápisech, jejichž zaznamenání vyžadují nebo k jejichž
zaznamenání opravňují Protokol nebo tento prováděcí řád, a který je veden Mezinárodním
úřadem;
XXV)

se rozumí „Úřadem“ Úřad smluvní strany pověřený zápisem ochranných známek nebo
společný Úřad podle článku 9quater Protokolu;

XXVI) se rozumí „Úřadem původu“ Úřad původu definovaný v článku 2 odst. 2) Protokolu;
XXVIbis) se rozumí „smluvní stranou majitele“
-

smluvní strana, jejíž Úřad je Úřadem původu nebo

-

pokud je zapsána změna majitele nebo v případě nástupnického státu, smluvní
strana nebo jedna ze smluvních stran, pro niž nebo pro něž majitel splňuje
podmínky stát se majitelem mezinárodního zápisu podle článku 2 Protokolu;

XXVII) se rozumí „úředním formulářem“ formulář stanovený Mezinárodním úřadem nebo každý
jiný formulář o stejném obsahu a formě;
XXVIII) se rozumí „předepsaným poplatkem“ poplatek uvedený v sazebníku poplatků;
XXIX) se rozumí „Generálním ředitelem“ Generální ředitel Světové organizace duševního
vlastnictví;
XXX)

se rozumí „Mezinárodním úřadem“ Mezinárodní úřad Světové organizace duševního
vlastnictví;

XXXI) se rozumí „Administrativními pokyny“ administrativní pokyny uvedené v pravidle 41.

Pravidlo 1bis
/Vypuštěno/

Pravidlo 2
Styk s Mezinárodním úřadem
Styk s Mezinárodním úřadem probíhá tak, jak je uvedeno v Administrativních pokynech.

Pravidlo 3
Zastoupení před Mezinárodním úřadem

1)

/Zástupce; Počet zástupců/
Přihlašovatel nebo majitel si může ustanovit zástupce u Mezinárodního úřadu.

a)

b) Přihlašovatel nebo majitel může mít jen jednoho zástupce.
Je-li při ustanovení uvedeno více zástupců, považuje se za zástupce a je zapsán jako
zástupce ten, který je uveden na prvním místě.
Je-li Mezinárodnímu úřadu oznámena jako zástupce advokátní nebo patentová kancelář,

c)

považuje se za jediného zástupce.
2)

/Ustanovení zástupce/
Ustanovení zástupce je možno učinit v mezinárodní přihlášce nebo novým

a)

majitelem mezinárodního zápisu v žádosti podle pravidla 25 odstavce 1) písm. a)
I) a musí se uvádět jméno a adresa v souladu s Administrativními pokyny a
elektronická adresa zástupce.
b) Ustanovení zástupce se může učinit též samostatným sdělením, a to výhradně na
předepsaném úředním formuláři, a může se vztahovat na jednu nebo více uvedených
mezinárodních přihlášek nebo na jeden nebo více uvedených mezinárodních zápisů
téhož přihlašovatele nebo majitele. Tento formulář podává u Mezinárodního úřadu
I) přihlašovatel, majitel nebo ustanovený zástupce,
II) Úřad smluvní strany majitele.
Formulář musí být podepsán přihlašovatelem nebo majitelem nebo Úřadem, který ho
podává.

3)

/Vadné ustanovení/
a)

Má-li Mezinárodní úřad za to, že ustanovení zástupce učiněné podle odstavce 2)
je vadné, oznámí to přihlašovateli nebo majiteli, předpokládanému zástupci a
bylo-li ustanovení zasláno nebo předáno Úřadem, tomuto Úřadu.

b) Pokud nejsou splněny náležitosti podle odstavce 2), zasílá Mezinárodní úřad
všechna příslušná sdělení přihlašovateli nebo majiteli, nikoliv předpokládanému
zástupci.
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, žádost nebo zvláštní sdělení, v němž je zástupce ustanoven.
b) Mezinárodní úřad oznámí zápis podle písmene (a) přihlašovateli nebo majiteli a
v případě oznámení majiteli Úřadům vyznačených smluvních stran, jakož i zástupci.
Pokud se ustanovení zástupce uskutečnilo zvláštním oznámením podaným
prostřednictvím Úřadu, Mezinárodní úřad oznámí zápis zástupce i tomuto Úřadu.
5)

/Účinky ustanovení zástupce/
a)

Pokud není v tomto prováděcím řádu výslovně stanoveno jinak, nahrazuje podpis
zástupce zapsaného podle odstavce 4) písm. a) podpis přihlašovatele nebo majitele.

b)

Pokud nevyžaduje tento prováděcí řád výslovně, aby výzva, oznámení nebo jiné
sdělení bylo zasláno přihlašovateli nebo majiteli a zástupci současně, zasílá
Mezinárodní úřad zástupci zapsanému podle odstavce 4) písm. a) každou výzvu,
oznámení nebo jiné sdělení, které by, pokud by nebyl zástupce, muselo být zasíláno
přihlašovateli nebo majiteli; každá výzva, oznámení nebo jiné sdělení, které bylo
takto zasláno uvedenému zástupci, má tytéž účinky, jako kdyby bylo zasláno
přihlašovateli nebo majiteli.

c)

Každé sdělení zaslané Mezinárodnímu úřadu zástupcem zapsaným podle odstavce
4) písm. a) má tytéž účinky, jako kdyby bylo Mezinárodnímu úřadu zasláno
přihlašovatelem nebo majitelem.

6)

/Zrušení zápisu, den nabytí účinků zrušení/
a)

Každý zápis učiněný podle odstavce 4) písm. a) se zruší, jestliže se o zrušení
požádá sdělením podepsaným přihlašovatelem, majitelem nebo zástupcem.
Mezinárodní úřad zruší zápis z moci úřední, pokud je ustanoven nový zástupce
nebo v případě, že byla zapsána změna majitele, pokud nový majitel
mezinárodního zápisu neustanoví zástupce.

b) S výhradou pododstavce c) nabývá zrušení účinků ke dni, kdy Mezinárodní úřad
obdrží odpovídající sdělení.
c)

Pokud o zrušení žádá zástupce, nabývá účinků k tomu z dále uvedených dnů,
který nastane jako první:
I) ke dni, kdy Mezinárodní úřad obdrží sdělení o ustanovení nového zástupce;
II) ke dni uplynutí dvou měsíců od obdržení sdělení, jímž zástupce žádá zrušení
zápisu.

Až do dne, kdy zrušení nabývá účinků, zasílá Mezinárodní úřad všechna sdělení podle
odstavce 5) písm. b) přihlašovateli nebo majiteli a zástupci současně.
d) Obdrží-li Mezinárodní úřad žádost o zrušení učiněnou zástupcem, oznámí tuto
skutečnost přihlašovateli nebo majiteli.
e)

Jakmile je znám den nabytí účinků zrušení, oznámí Mezinárodní úřad zrušení a den,
kdy nabyl účinků zástupci, jehož zápis byl zrušen, přihlašovateli nebo majiteli a byloli ustanovení zástupce podáno prostřednictvím Úřadu, tomuto Úřadu.

f)

Zrušení na žádost majitele nebo zástupce majitele se oznamují i Úřadům

vyznačených smluvních stran.

Pravidlo 4
Počítání lhůt

1)

/Lhůty vyjádřené v rocích/
Každá lhůta vyjádřená v rocích uplyne v tom následném roce, který přichází v úvahu,

v měsíci, který má stejný název a ke dni, který se číselně shoduje se dnem, na nějž připadá
událost, od níž lhůta počíná běžet; jestliže však došlo k této události dne 29. února a v tom
následném roce, který přichází v úvahu, má měsíc únor 28 dnů, uplyne lhůta 28. února.
2)

/Lhůty vyjádřené v měsících/
Každá lhůta vyjádřená v měsících uplyne v tom následném měsíci, který přichází v úvahu,
ke dni, který se číselně shoduje se dnem, na nějž připadá událost, od níž lhůta počíná běžet;
jestliže však v tom následném měsíci, který přichází v úvahu, není číselně shodný den, uplyne
lhůta k poslednímu dni měsíce.

3)

/Lhůty vyjádřené ve dnech/
Každá lhůta vyjádřená ve dnech počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy nastává
uvažovaná událost a podle toho uplyne.

4)

/Uplynutí lhůty ke dni, kdy Mezinárodní úřad nebo některý Úřad není otevřen pro veřejnost/
Jestliže lhůta uplyne ke dni, kdy Mezinárodní úřad nebo zainteresovaný Úřad není otevřen
pro veřejnost, uplyne lhůta bez zřetele k odstavcům 1) až 3) první následující den, kdy je
Mezinárodní úřad nebo zainteresovaný Úřad otevřen pro veřejnost.

5)

/Uvedení data uplynutí lhůty/
Mezinárodní úřad ve všech případech, kdy sděluje lhůtu, uvede i datum uplynutí takové
lhůty podle odstavců 1) až 3).

Pravidlo 5
Prominutí zmeškání lhůty

1)

/ Prominutí zmeškání lhůty z důvodu vyšší moci/
Zmeškání lhůty stanovené prováděcím řádem pro provedení úkonu zainteresovanou stranou
vůči Mezinárodnímu úřadu se promíjí, jestliže zainteresovaná strana Mezinárodnímu úřadu
hodnověrně prokáže, že tato lhůta nebyla dodržena z důvodu války, revoluce, občanských
nepokojů, stávky, přírodní katastrofy, poruchy poštovní služby, doručovací služby nebo
elektronické komunikace v důsledku mimořádných okolností neovlivnitelných zainteresovanou
stranou nebo z jiných důvodů vyšší moci.
I) / Vypuštěno/
II) / Vypuštěno/
III) / Vypuštěno/

2)

/ Vypuštěno/

I) / Vypuštěno/
II) / Vypuštěno/
3)

/Vypuštěno/

4)

/Omezení prominutí/
Zmeškání lhůty se podle tohoto pravidla promine jen za předpokladu, že Mezinárodní
úřad obdrží důkaz a úkon podle odstavce 1) bude proveden v nejkratší možné lhůtě, nejpozději
do šesti měsíců po uplynutí stanovené 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) Protokolu a pravidla 24 odst. 6) písm. b) a pokud příslušný
Úřad uvede, že opožděné obdržení je způsobeno okolnostmi podle odstavce 1), postupuje se
podle odstavců 1) a 4).

Pravidlo 5bis
Pokračování v řízení

(1) [Žádost]
a) Pokud přihlašovatel nebo majitel nesplnil některou z lhůt stanovených nebo
uvedených v pravidlech 11.2), 11.3), 12.7), 20bis 2), 24.5) b), 26.2), 27bis 3)c,
34.3)c)III) a 39.1), Mezinárodní úřad nicméně bude p okračovat v řízení
o mezinárodní přihlášce, následném vyznačení, platbě nebo žádosti, pokud:
I)

je Mezinárodnímu úřadu za tímto účelem předložena žádost na úředním
formuláři podepsaná přihlašovatelem nebo majitelem; a

II) žádost je obdržena, poplatek uvedený v sazebníku poplatků je zaplacen, a spolu
se žádostí, jsou splněny všechny náležitosti s ohledem na stanovenou lhůtu, ve
lhůtě dvou měsíců ode dne uplynutí uvedené lhůty.
b) Žádost, která není v souladu s body I) a II) pododstavce a), se nepovažuje za takovou
a je to oznámeno přihlašovateli nebo majiteli.
(2) [Zapsání a oznámení] Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku každé
pokračování v řízení a informuje o tom přihlašovatele nebo majitele.

Pravidlo 6
Jazyky

(1)

/Mezinárodní přihláška/
Mezinárodní přihláška musí být vypracována v angličtině, francouzštině nebo
španělštině, podle toho, jak stanoví Úřad původu s tím, že Úřad původu může dát
přihlašovatelům na vybranou mezi angličtinou, francouzštinou a španělštinou.

(2)

/Jiná sdělení než mezinárodní přihláška/

Každé sdělení ve věci mezinárodní přihlášky nebo mezinárodního zápisu, musí být,
s výhradou pravidla 17 odstavec 2 (V) a odstavec 3, vypracováno
I)

v

angličtině,

francouzštině

nebo

španělštině,

zasílali

toto

sdělení

Mezinárodnímu úřadu přihlašovatel, majitel, nebo Úřad;
II) v jazyce použitelném podle pravidla 7 odstavec 2, je-li tímto sdělením prohlášení
o úmyslu ochrannou známku užívat, které je přiloženo k mezinárodní přihlášce
podle pravidla 9 odstavec 5 pododstavec f) (I) nebo k následnému vyznačení
podle pravidla 24 odstavec 3 pododstavec b) (I);
III) v jazyce mezinárodní přihlášky, je-li tímto sdělením oznámení, které zasílá
Úřadu Mezinárodní úřad, ledaže by tento Úřad oznámil Mezinárodnímu úřadu,
že všechna tato oznámení musí být vypracována v angličtině nebo že všechna
tato oznámení musí být vypracována ve francouzštině nebo že všechna tato
oznámení musí být vypracována ve španělštině; týká-li se oznámení zasílané
Mezinárodním úřadem zapsání mezinárodního zápisu do mezinárodního
rejstříku, musí oznámení obsahovat údaj o jazyce, v němž Mezinárodní úřad
obdržel příslušnou mezinárodní přihlášku;
IV) v jazyce mezinárodní přihlášky, je-li tímto sdělením oznámení, které zasílá
přihlašovateli nebo majiteli Mezinárodní úřad, ledaže by tento přihlašovatel nebo
majitel oznámil, že si přeje dostávat taková oznámení v angličtině, ve francouzštině
nebo ve španělštině.
(3)

/Zápis a zveřejnění/
a)

Zápis do mezinárodního rejstříku a zveřejnění mezinárodního zápisu ve
věstníku podle tohoto prováděcího řádu a všechny údaje, které jsou současně
uvedeny v zápisu a ve zveřejnění jsou v angličtině, ve francouzštině a ve
španělštině. Zápis a zveřejnění mezinárodního zápisu obsahují údaj o jazyce,
v němž Mezinárodní úřad mezinárodní přihlášku obdržel.

b) Jestliže jde o první následné vyznačení u mezinárodního zápisu, který byl
podle dřívějších verzí tohoto pravidla zveřejněn jen ve francouzštině nebo jen
v angličtině a ve francouzštině, provede Mezinárodní úřad spolu se zveřejním
tohoto následného vyznačení ve věstníku buď zveřejnění mezinárodního
zápisu v angličtině a ve španělštině a nové zveřejnění mezinárodního zápisu
ve francouzštině nebo popřípadě zveřejnění mezinárodního zápisu ve
španělštině a nové zveřejnění mezinárodního zápisu v angličtině a ve
francouzštině. Toto následné vyznačení je zapsáno do mezinárodního rejstříku
v angličtině, ve francouzštině a ve španělštině.
(4)

/Překlad/
a)

Překlady, které jsou nutné pro oznámení podle odstavce 2 (III) a (IV) a pro zápisy a
zveřejnění podle odstavce 3 pořizuje Mezinárodní úřad. Přihlašovatel nebo majitel
může k mezinárodní přihlášce nebo k žádosti o zapsání následného vyznačení nebo
změny připojit návrh překladu veškerého textu obsaženého v mezinárodní

přihlášce nebo v žádosti. Má-li Mezinárodní úřad za to, že navržený překlad není
správný, vyzve přihlašovatele nebo majitele, aby se ve lhůtě jednoho měsíce od
výzvy vyjádřil k navrženým opravám a poté překlad opraví.
b)

Bez zřetele k pododstavci (a) nepřekládá Mezinárodní úřad ochrannou známku.

Pokud přihlašovatel nebo majitel předloží podle pravidla 9 odstavce 4 pododstavce b)
(III) nebo podle pravidla 24 odstavce 3 pododstavce c) jeden nebo více překladů
ochranné známky, nekontroluje Mezinárodní úřad přesnost tohoto překladu nebo těchto
překladů.

Pravidlo 7
Oznámení některých zvláštních požadavků

1)

/Vypuštěno/

2)

/Úmysl užívat ochrannou známku/
Jestliže smluvní strana, jako vyznačená smluvní strana, vyžaduje prohlášení o úmyslu
ochrannou známku užívat, oznámí tento požadavek Generálnímu řediteli. Jestliže tato smluvní
strana požaduje, aby bylo prohlášení podepsáno přihlašovatelem osobně a bylo na zvláštním
úředním formuláři přiloženém k mezinárodní přihlášce, musí oznámení obsahovat takový
požadavek a musí stanovit přesný text vyžadovaného prohlášení. Jestliže kromě toho smluvní
strana vyžaduje, aby bylo prohlášení vypracováno v angličtině, francouzštině nebo ve španělštině,
musí prohlášení upřesnit vyžadovaný jazyk.

3)

/Oznámení/
a)

Každé oznámení podle odst. 2) může smluvní strana učinit při podání své listiny
o ratifikaci, přijetí nebo schválení Protokolu nebo při podání své listiny o přístupu
k Protokolu, v tomto případě má oznámení účinky od nabytí platnosti Protokolu
pro tuto smluvní stranu. Toto oznámení lze rovněž učinit později, v tomto případě
nabývá účinků tři měsíce poté, co jej obdržel Generální ředitel nebo nabývá
účinků k jakémukoli pozdějšímu datu v něm uvedenému, a to pro mezinárodní
zápisy, které nesou datum stejné jako je datum, k němuž nabývá oznámení účinků
nebo které následuje po tomto datu.

b)

Každé oznámení podle odstavce 1), jak byl v platnosti před 4. říjnem 2001, nebo
podle odstavce 2) může být kdykoli vzato zpět. Sdělení o zpětvzetí musí být
předáno Generálnímu řediteli. Zpětvzetí nabývá účinků dnem, kdy Generální
ředitel obdrží sdělení o zpětvzetí nebo k jakémukoli pozdějšímu datu uvedenému
v tomto sdělení.

KAPITOLA DRUHÁ
MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKA

Pravidlo 8
Více přihlašovatelů
1) /Vypuštěno/
2)

/Dva nebo více přihlašovatelů/
Dva nebo více přihlašovatelů mohou podat společně mezinárodní přihlášku, jestliže

společně podali základní přihlášku nebo jestliže jsou společně majiteli základního zápisu a jestliže
je každý z nich oprávněn podat mezinárodní přihlášku podle článku 2 odst. 1) Protokolu
vzhledem ke smluvní straně, jejíž Úřad je Úřadem původu.

Pravidlo 9
Náležitosti mezinárodní přihlášky
1)

/Podání/
Mezinárodní přihlášku podává u Mezinárodního úřadu Úřad původu.

2)

/Formulář a podpis/
Mezinárodní přihláška se podává na úředním formuláři.

a)

b) Mezinárodní přihláška musí být podepsána Úřadem původu, a pokud tak Úřad
původu vyžaduje, též přihlašovatelem. Pokud Úřad původu nevyžaduje, aby
mezinárodní přihláška byla podepsána přihlašovatelem, ale připouští, aby ji
podepsal též přihlašovatel, může přihlašovatel mezinárodní přihlášku podepsat.
3)

/Poplatky/
Předepsané poplatky za mezinárodní přihlášku se platí podle pravidel 10, 34 a 35.

4)

/Obsah mezinárodní přihlášky/
a)

Mezinárodní přihláška musí obsahovat nebo uvádět
I)

jméno přihlašovatele v souladu s Administrativními pokyny,

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,

IV)

jestliže si přihlašovatel přeje využít práva přednosti z dříve podané přihlášky
podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, prohlášení
uplatňující právo přednosti z této dříve podané přihlášky, spolu s názvem
Úřadu, u něhož byla tato přihláška podána, jakož i s datem a, je-li k dispozici,
s číslem této přihlášky a pokud se právo přednosti neuplatňuje pro všechny
výrobky a služby uvedené v mezinárodní přihlášce, s označením těch výrobků
a služeb, pro něž se právo přednosti uplatňuje,

V)

reprodukci ochranné známky uvedenou v místě k tomu určeném v úředním
formuláři; tato reprodukce musí být zřetelná a musí být černobílá nebo
barevná, podle toho, zda je reprodukce v základní přihlášce nebo v základním
zápisu černobílá nebo barevná,

VI)

jestliže si přihlašovatel přeje, aby šlo o ochrannou známku v běžném písmu,

prohlášení v tomto smyslu,
VII) jestliže je nárokována barva jako rozlišující prvek ochranné známky
v základní přihlášce nebo v základním zápisu nebo jestliže si přihlašovatel
přeje nárokovat barvu jako rozlišovací prvek ochranné známky a ochranná
známka obsažená v základní přihlášce nebo v základním zápisu je barevná,
údaj o tom, že je barva nárokována a uvedení uplatňované barvy nebo
kombinace barev vyjádřené slovy, a je-li reprodukce pod bodem V) černobílá,
jednu barevnou reprodukci ochranné známky,
VIIbis) jestliže ochranná známka, která je předmětem základní přihlášky nebo
základního zápisu, sestává z barvy jako takové nebo kombinace barev jako
takových, označení v tomto smyslu,
VIII) jde-li v základní přihlášce nebo v základním zápisu o trojrozměrnou
ochrannou známku, údaj „trojrozměrná ochranná známka“,
IX)

jde-li v základní přihlášce nebo v základním zápisu o zvukovou ochrannou
známku, údaj „zvuková ochranná známka“,

X)

jde-li v základní přihlášce nebo v základním zápisu o kolektivní nebo
o certifikační nebo o záruční ochrannou známku, údaj o této skutečnosti,

XI)

jestliže základní přihláška nebo základní zápis obsahuje popis ochranné
známky vyjádřený slovy a Úřad původu vyžaduje, aby byl popis obsažen
v mezinárodní přihlášce, tentýž popis; jestliže je uvedený popis v jiném
jazyce, než je jazyk mezinárodní přihlášky, musí být popis uveden v jazyce
mezinárodní přihlášky,

XII) jestliže ochranná známka sestává zcela nebo z části z jiného písma než
z latinského nebo z jiných číslic než z arabských nebo římských, přepis tohoto
písma do latinského písma nebo přepis těchto číslic do arabských číslic; přepis
do latinského písma se musí řídit pravidly výslovnosti jazyka mezinárodní
přihlášky,
XIII) názvy výrobků a služeb, pro něž se požaduje mezinárodní zápis ochranné
známky, seskupené podle náležitých tříd mezinárodního třídění výrobků a
služeb, přičemž každé skupině musí předcházet číslo třídy a skupiny, musí
být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění; výrobky a služby musí být uvedeny
v přesných termínech, nejlépe v termínech obsažených v abecedním seznamu
uvedeného třídění; mezinárodní přihláška může obsahovat omezení seznamu
výrobků a služeb pro jednu vyznačenou smluvní stranu nebo pro více
vyznačených smluvních stran; omezení může být pro každou smluvní stranu
rozdílné,
XIV) částku placených poplatků a způsob placení nebo pokyn k výběru požadované
částky poplatků z účtu otevřeného u Mezinárodního úřadu a údaj o plátci
poplatku nebo o osobě, která dala uvedený pokyn, a
XV) vyznačené smluvní strany.

b)

Mezinárodní přihláška může rovněž obsahovat
I) jestliže je přihlašovatel fyzická osoba, údaj státu, jehož je státním
příslušníkem;
II) jestliže je přihlašovatelem právnická osoba, údaje o právní formě této
právnické osoby, jakož i o státu, popřípadě o územní jednotce uvnitř tohoto
státu, podle jehož nebo podle jejichž právních předpisů byla uvedená
právnická osoba zřízena;
III) jestliže se ochranná známka skládá zcela nebo zčásti z jednoho nebo více
slov, které lze přeložit, překlad tohoto slova nebo těchto slov do angličtiny,
francouzštiny a španělštiny nebo do jakéhokoliv jednoho jazyka nebo do
jakýchkoliv dvou jazyků z těchto tří jazyků;
IV) jestliže přihlašovatel uplatňuje barvu jako rozlišující prvek ochranné
známky, pro každou barvu slovně vyjádřený údaj hlavních částí ochranné
známky, které tuto barvu mají;
V) jestliže si přihlašovatel přeje nenárokovat ochranu pro některý prvek ochranné
známky, označení této skutečnosti a prvek nebo prvky, pro které ochranu
nenárokuje;
VI) popis ochranné známky vyjádřený slovy nebo, pokud si to přihlašovatel přeje,
popis ochranné známky vyjádřený slovy obsaženými v základní přihlášce
nebo základním zápisu, pokud nebyl dodán podle odst. 4 písm. a) XI).

5)

/Další obsah mezinárodní přihlášky/
a)

/Vypuštěno/

b)

Mezinárodní přihláška musí obsahovat číslo a datum základní přihlášky nebo
základního zápisu a musí zahrnovat jeden nebo několik z následujících údajů:
I) jestliže smluvní stranou, jejíž Úřad je Úřadem původu, je stát, že přihlašovatel je
státním příslušníkem tohoto státu;
II) jestliže smluvní stranou, jejíž Úřad je Úřadem původu, je organizace, název toho
členského státu této organizace, jehož je přihlašovatel státním příslušníkem;
III) že přihlašovatel má bydliště na území smluvní strany, jejíž Úřad je Úřadem
původu;
IV) že přihlašovatel má skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní podnik na
území smluvní strany, jejíž Úřad je Úřadem původu.

c)

Jestliže adresa přihlašovatele uvedená v souladu s odstavcem 4) písm. a) II) není
na území smluvní strany, jejíž Úřad je Úřadem původu, a podle pododstavce a) I)
nebo II) nebo pododstavce b) III) nebo IV) bylo uvedeno, že přihlašovatel má
bydliště nebo podnik na území té smluvní strany, musí být v mezinárodní přihlášce
uvedeno toto bydliště nebo adresa tohoto podniku.

d) Mezinárodní přihláška musí obsahovat prohlášení Úřadu původu potvrzující
I) datum, kdy Úřad původu přijal žádost přihlašovatele o podání mezinárodní
přihlášky Mezinárodnímu úřadu,

II) že přihlašovatel uvedený v mezinárodní přihlášce je totožný s přihlašovatelem
uvedeným v základní přihlášce nebo s majitelem uvedeným v základním
zápisu,
III) že každý údaj uvedený v odstavci 4) písm. a) VIIbis) až XI) a obsažený
v mezinárodní přihlášce je rovněž uveden v základní přihlášce nebo v základním
zápisu,
IV) že ochranná známka, která je předmětem mezinárodní přihlášky, je tatáž jako
v základní přihlášce nebo v základním zápisu,
V)

že, pokud je nárokována barva jako rozlišující prvek ochranné známky
v základní přihlášce nebo v základním zápisu, je stejný požadavek
nárokován v mezinárodní přihlášce, nebo pokud je barva nárokována
v mezinárodní přihlášce jako rozlišovací prvek ochranné známky, aniž by byla
nárokována v základní přihlášce nebo v základním zápisu, má ochranná
známka ve skutečnosti v základní přihlášce nebo v základním zápisu
nárokovanou barvu nebo kombinaci barev, a

VI) že výrobky a služby uvedené v mezinárodní přihlášce jsou zahrnuty v seznamu
výrobků a služeb základní přihlášky nebo základního zápisu.
e)

Jestliže je mezinárodní přihláška založena na dvou nebo více základních
přihláškách nebo dvou nebo více základních zápisech, prohlášení uvedené
v pododstavci d) bude považováno za uplatněné pro všechny tyto základní
přihlášky nebo základní zápisy.

f)

Jestliže mezinárodní přihláška obsahuje vyznačení smluvní strany, která činí
oznámení podle pravidla 7 odst. 2), musí mezinárodní přihláška rovněž
obsahovat prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku na území této smluvní
strany; prohlášení bude považováno za součást vyznačení smluvní strany, která je
vyžaduje a bude, podle určení touto smluvní stranou,
I) podepsáno osobně přihlašovatelem a učiněno na zvláštním úředním formuláři
připojeném k mezinárodní přihlášce, nebo
II) zahrnuto v mezinárodní přihlášce.

g)

Jestliže mezinárodní přihláška obsahuje vyznačení smluvní organizace, může
rovněž obsahovat následující údaje:
I)

jestliže si přihlašovatel přeje nárokovat, podle právních předpisů příslušné
smluvní organizace, právo seniority pro jednu starší ochrannou známku nebo
více starších ochranných známek zapsaných ve členském státě nebo pro
členský stát této organizace, prohlášení o této skutečnosti, ve kterém bude
uveden členský stát nebo členské státy, ve kterých je starší ochranná známka
zapsána nebo pro které je starší ochranná známka zapsána, datum dne, od
kterého byl příslušný zápis účinný, číslo příslušného zápisu a výrobky a
služby, pro něž je starší ochranná známka zapsána. Tyto údaje budou uvedeny
na úředním formuláři, který bude při pojen k mezinárodní přihlášce;

II) jestliže je podle právních předpisů příslušné smluvní organizace přihlašovatel
povinen uvést kromě jazyka mezinárodní přihlášky i druhý pracovní jazyk
před Úřadem této smluvní organizace, údaj o tomto druhém jazyce.

Pravidlo 10
Poplatky za mezinárodní přihlášku

1)

/Vypuštěno/

2)

/Splatné poplatky/
Za mezinárodní přihlášku se platí základní poplatek, doplňkový poplatek a/nebo

individuální poplatek a popřípadě dodatkový poplatek, které jsou uvedeny v bodě 2 sazebníku
poplatků. Tyto poplatky se platí na dobu deseti let.
3)

/Vypuštěno/

Pravidlo 11
Vady jiné než vady zatřídění výrobků a služeb nebo jejich označení
1) /Vypuštěno/
2) /Vady, jejichž odstranění přísluší přihlašovateli/
a)

Jestliže má Mezinárodní úřad za to, že mezinárodní přihláška má vady jiné, než
jsou vady podle odstavců 3), 4) a 6) a podle pravidel 12 a 13, oznámí vadu
přihlašovateli a současně o ní vyrozumí Úřad původu.

b) Přihlašovatel může takové vady odstranit ve lhůtě tří měsíců ode dne jejich
oznámení Mezinárodním úřadem. Není- li vada odstraněna ve lhůtě tří měsíců od
jejího oznámení Mezinárodním úřadem, má se za to, že od mezinárodní přihlášky
bylo upuštěno, a Mezinárodní úřad tuto skutečnost oznámí současně přihlašovateli
a Úřadu původu.
3) /Vady, jejichž odstranění přísluší přihlašovateli nebo Úřadu původu/
a) Bez zřetele k odstavci 2), jestliže byly poplatky, které se platí podle pravidla 10,
zaplaceny Mezinárodnímu úřadu Úřadem původu a jestliže má Mezinárodní úřad
za to, že částka poplatků, kterou obdržel je nižší, než je náležitá částka, oznámí
tuto skutečnost současně Úřadu původu a přihlašovateli. V oznámení se uvede
dlužná částka.
b) Dlužnou částku může zaplatit Úřad původu nebo přihlašovatel ve lhůtě tří měsíců
od data oznámení Mezinárodního úřadu. Nebyla-li dlužná částka zaplacena ve
lhůtě tří měsíců od data dne, kdy Mezinárodní úřad tuto vadu oznámil, má se za
to, že od mezinárodní přihlášky bylo upuštěno a Mezinárodní úřad tuto skutečnost
oznámí současně Úřadu původu a přihlašovateli.
4) /Vady, jejichž odstranění přísluší Úřadu původu/

a) Jestliže Mezinárodní úřad
I) shledá, že mezinárodní přihláška nesplňuje náležitosti stanovené podle
pravidla 2 nebo že nebyla podána na úředním formuláři předepsaném
v pravidle 9 odst. 2) písm. a),
II) shledá, že má mezinárodní přihláška vadu nebo více vad podle pravidla 15
odst. 1),
III) má za to, že má mezinárodní přihláška vady týkající se práva přihlašovatele
podat mezinárodní přihlášku,
IV) má za to, že má mezinárodní přihláška vady týkající se prohlášení Úřadu
původu podle pravidla 9 odst. 5) písm. d),
V) /Vypuštěno/
VI) shledá, že mezinárodní přihláška není podepsána Úřadem původu nebo
VII) shledá, že mezinárodní přihláška neobsahuje datum a číslo základní
přihlášky nebo základního zápisu, oznámí to Úřadu původu a současně
o tom vyrozumí přihlašovatele.
b) Úřad původu může takové vady odstranit ve lhůtě tří měsíců od data jejich oznámení
Mezinárodním úřadem. Není-li vada odstraněna ve lhůtě tří měsíců od data jejího
oznámení Mezinárodním úřadem, má se za to, že od mezinárodní přihlášky bylo
upuštěno a Mezinárodní úřad tuto skutečnost oznámí současně Úřadu původu a
přihlašovateli.
5) /Vrácení poplatků/
Jestliže se má podle odstavců 2) písm. b), 3) nebo 4) písm. b) za to, že bylo od
mezinárodní přihlášky upuštěno, vrátí Mezinárodní úřad poplatky zaplacené za tuto přihlášku
plátci po odečtení částky odpovídající polovině základního poplatku podle bodu 2.1.1 sazebníku
poplatků.
6) /Jiná vada týkající se vyznačení smluvní strany /
a)

Jestliže Mezinárodní úřad obdrží podle článku 3 odst. 4) Protokolu mezinárodní
přihlášku ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy ji obdržel Úřad původu a jestliže má
Mezinárodní úřad za to, že se vyžaduje prohlášení o úmyslu ochrannou známku
užívat podle pravidla 9 odst. 5) písm. f), ale že toto prohlášení chybí nebo
neodpovídá stanoveným požadavkům, oznámí Mezinárodní úřad v krátké lhůtě
tuto skutečnost současně přihlašovateli a Úřadu původu.

b) Jestliže Mezinárodní úřad obdrží chybějící nebo opravené prohlášení o úmyslu
ochrannou známku užívat ve lhůtě dvou měsíců podle pododstavce a), považuje
se toto prohlášení, jako kdyby je Mezinárodní úřad obdržel s mezinárodní
přihláškou.
c)

Jestliže Mezinárodní úřad obdrží chybějící nebo opravené prohlášení o úmyslu
ochrannou známku užívat po uplynutí lhůty dvou měsíců podle pododstavce
b), bude se mezinárodní přihláška považovat, jako kdyby neobsahovala
vyznačení smluvní strany, pro niž se toto prohlášení vyžaduje. Mezinárodní úřad

oznámí tuto skutečnost současně přihlašovateli a Úřadu původu, vrátí již
zaplacený poplatek za vyznačení této smluvní strany a uvede, že vyznačení
této smluvní strany lze provést formou následného vyznačení podle pravidla 24,
pokud bude k tomuto vyznačení připojeno požadované prohlášení.
7) /Mezinárodní přihláška, která se nepovažuje za mezinárodní přihlášku/
Je-li mezinárodní přihláška podána k Mezinárodními úřadu přímo přihlašovatelem nebo
nesplňuje-li náležitosti vyžadované podle pravidla 6 odst. 1), nepovažuje se za mezinárodní
přihlášku a je vrácena odesílateli.

Pravidlo 12
Vady zatřídění výrobků a služeb

1) /Návrh na zatřídění/
a) Jestliže má Mezinárodní úřad za to, že nejsou splněny náležitosti stanovené podle
pravidla 9 odst. 4) písm. a) XIII), navrhne vlastní zatřídění a seskupení, oznámí
je Úřadu původu a vyrozumí o tom současně přihlašovatele.
b) V oznámení o návrhu se rovněž uvede případná částka poplatků, které je třeba
zaplatit s ohledem na navržené zatřídění a seskupení.
2) /Nesouhlas s návrhem/
Úřad původu může ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení návrhu sdělit Mezinárodnímu
úřadu své stanovisko k navrženému zatřídění a seskupení.
3) /Připomenutí návrhu/
Jestliže Úřad původu nesdělil své stanovisko k navrženému zatřídění ve lhůtě dvou měsíců
ode dne oznámení podle odstavce 1) písm. a), zašle Mezinárodní úřad Úřadu původu a
přihlašovateli sdělení, které tento návrh připomene. Zaslání takového sdělení se nedotýká
tříměsíční lhůty podle odstavce 2).
4) /Zpětvzetí návrhu/
Jestliže Mezinárodní úřad vezme, v důsledku stanoviska sděleného podle odstavce 2), svůj
návrh zpět, oznámí tuto skutečnost Úřadu původu a vyrozumí o tom současně přihlašovatele.
5) /Změna návrhu/
Jestliže Mezinárodní úřad změní svůj návrh, v důsledku stanoviska sděleného podle
odstavce 2), oznámí tuto změnu, jakož i každou změnu částky uvedené v odstavci 1) písm. b),
která z toho může vyplynout, Úřadu původu a vyrozumí o tom současně přihlašovatele.
6) /Potvrzení návrhu/
Jestliže Mezinárodní úřad, bez zřetele k stanovisku podle odstavce 2), potvrdí svůj návrh,
oznámí tuto skutečnost Úřadu původu a vyrozumí o tom současně přihlašovatele.
7) /Poplatky/
a)

Jestliže nebylo Mezinárodnímu úřadu sděleno žádné stanovisko podle odstavce
2), musí být zaplacena částka podle odstavce 1) písm. b) ve lhůtě čtyř měsíců

ode dne oznámení podle odstavce 1) písm. a), v opačném případě se má za to,
že bylo od mezinárodní přihlášky upuštěno a Mezinárodní úřad oznámí tuto
skutečnost Úřadu původu a vyrozumí o tom současně přihlašovatele.
b)

Bylo-li sděleno Mezinárodnímu úřadu určité stanovisko podle odstavce 2), musí
být částka podle odstavce 1 písm. b) nebo popřípadě podle odstavce 5) zaplacena
ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy Mezinárodní úřad sdělil změnu nebo potvrzení
svého návrhu podle odstavce 5) nebo 6), v opačném případě se má za to, že bylo od
mezinárodní přihlášky upuštěno a Mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost Úřadu
původu a vyrozumí o tom současně přihlašovatele.

c)

Jestliže bylo sděleno Mezinárodnímu úřadu určité stanovisko podle odstavce 2)
a jestliže Mezinárodní úřad s ohledem na toto stanovisko vzal svůj návrh zpět
v souladu s odstavcem 4), nemusí být částka podle odstavce 1) písm. b) zaplacena.

8) /Vracení poplatků/
Jestliže se má v souladu s odstavcem 7) za to, že bylo od mezinárodní přihlášky upuštěno,
vrátí Mezinárodní úřad poplatky zaplacené za tuto přihlášku plátci po odečtení částky
odpovídající polovině základního poplatku podle bodu 2.1.1 sazebníku poplatků.
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.
9) /Zatřídění uvedené v zápisu/
Splňuje-li mezinárodní přihláška ostatní požadované náležitosti, zapíše se ochranná
známka se zatříděním a seskupením, které považuje Mezinárodní úřad za správné.

Pravidlo 13
Vady označení výrobků a služeb
1) /Sdělení vady Mezinárodním úřadem Úřadu původu/
Má-li Mezinárodní úřad za to, že některé výrobky a služby jsou v mezinárodní přihlášce
uvedeny příliš obecným termínem pro zatřídění nebo termínem nesrozumitelným nebo
nesprávným z jazykového hlediska, oznámí tuto skutečnost Úřadu původu a vyrozumí o tom
současně přihlašovatele. V tomto oznámení může Mezinárodní úřad navrhnout termín vhodný
k nahrazení nebo může navrhnout vypuštění zmíněného termínu.
2) /Lhůta k odstranění vady/
a)

Úřad původu může ve lhůtě tří měsíců od oznámení podle odstavce 1) navrhnout
odstranění vady.

b) Jestliže nebude Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě uvedené v pododstavci a) sdělen

žádný přijatelný návrh k odstranění
v mezinárodním zápisu

termín

vady, ponechá

obsažený

v

Mezinárodní úřad

mezinárodní

přihlášce

za

předpokladu, že Úřad původu uvedl třídu, do níž má být tento termín zatříděn;
mezinárodní zápis bude obsahovat údaj, že podle stanoviska Mezinárodního
úřadu je tento termín příliš obecný pro účely zatřídění nebo nesrozumitelný nebo
popřípadě nesprávný z jazykového hlediska. Pokud Úřad původu neuvedl žádnou
třídu, vypustí Mezinárodní úřad tento termín z úřední moci, oznámí tuto
skutečnost Úřadu původu a vyrozumí o tom současně přihlašovatele

KAPITOLA TŘETÍ
MEZINÁRODNÍ ZÁPIS

Pravidlo 14
Zápis ochranné známky do mezinárodního rejstříku
1) /Zápis ochranné známky do mezinárodního rejstříku/
Má-li Mezinárodní úřad za to, že mezinárodní přihláška splňuje požadované náležitosti,
zapíše ochrannou známku do mezinárodního rejstříku, oznámí mezinárodní zápis Úřadům
vyznačených smluvních stran, vyrozumí o tom Úřad původu a zašle osvědčení majiteli. Pokud
si to Úřad původu přeje a vyrozuměl o tomto přání Mezinárodní úřad, bude osvědčení majiteli
zasláno prostřednictvím Úřadu původu.
2) /Obsah zápisu/
Mezinárodní zápis obsahuje
I)

všechny údaje uvedené v mezinárodní přihlášce, s výjimkou uplatnění práva
přednosti podle pravidla 9 odst. 4) písm. a) IV), jestliže od data předchozího
podání do data mezinárodního zápisu uplynulo více než šest měsíců,

II) datum mezinárodního zápisu,
III) číslo mezinárodního zápisu,
IV) může-li být ochranná známka zatříděna podle mezinárodního třídění obrazových
prvků a neobsahuje-li mezinárodní přihláška prohlášení, že si přihlašovatel přeje,
aby šlo o ochrannou známku v běžném písmu, příslušné údaje tohoto třídění
určené Mezinárodním úřadem,
V)

/Vypuštěno/

VI) údaje připojené k mezinárodní přihlášce podle pravidla 9 odst. 5) písm. g) I),
týkající se členského státu nebo členských států, v nichž nebo pro něž je zapsána
starší ochranná známka, pro kterou se uplatňuje právo seniority, datum dne, od
kterého byl zápis starší ochranné známky účinný, a číslo příslušného zápisu.

Pravidlo 15
Datum mezinárodního zápisu
1) /Vady, které mají vliv na datum mezinárodního zápisu/
Jestliže Mezinárodní úřad obdržel mezinárodní přihlášku, která neobsahuje všechny
následující údaje:
I)

údaje umožňující určit totožnost přihlašovatele a dostačující pro navázání
styku s přihlašovatelem nebo se zástupcem, je-li zástupce,

II)

vyznačené smluvní strany,

III) reprodukci ochranné známky,
IV) označení výrobků a služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,
ponese mezinárodní zápis datum dne, kdy došel Mezinárodnímu úřadu poslední z chybějících údajů;
avšak pokud poslední z chybějících údajů dojde Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě dvou měsíců podle
článku 3 odst. 4) Protokolu, ponese mezinárodní zápis datum dne, kdy neúplnou mezinárodní
přihlášku obdrželÚřad původu.
2) /Datum mezinárodního zápisu v ostatních případech/
Ve všech ostatních případech ponese mezinárodní zápis datum určené v souladu s článkem 3
odst. 4) Protokolu.

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

Pravidlo 16
Možnost oznámení prozatímního odmítnutí založeného na námitce podle článku 5
odstavce 2 pododstavce (c) Protokolu

1)

/Informace o případných námitkách a lhůtě pro oznámení prozatímního odmítnutí

založeného na námitce/
a) Jestliže smluvní strana učinila prohlášení podle článku 5 odstavec 2
pododstavec (b) a (c), první věta Protokolu a je zřejmé, že u mezinárodního zápisu
s vyznačením této smluvní strany skončí lhůta pro podání námitek příliš pozdě na
to, aby bylo prozatímní odmítnutí založené na námitce oznámeno Mezinárodnímu
úřadu ve lhůtě 18 měsíců podle článku 5 odstavec pododstavec (b), bude Úřad
této smluvní strany informovat Mezinárodní úřad o čísle a jménu majitele tohoto
mezinárodního zápisu.
b) Jsou-li v okamžiku sdělení informací podle pododstavce a) již známa data počátku
a konce lhůty pro námitky, uvedou se tato data v tomto sdělení. Nejsou-li v tomto
okamžiku tato data ještě známa, sdělí se Mezinárodnímu úřadu neprodleně poté,

co jsou známa.
c) Jestliže se postupuje podle pododstavce a) a jestliže Úřad uvedený v tomto
pododstavci informoval Mezinárodní úřad před uplynutím lhůty osmnácti měsíců
uvedené v tomtéž pododstavci, že lhůta pro podání námitek skončí do třiceti dnů
před uplynutím lhůty osmnácti měsíců a o možnosti, že během těchto třiceti dnů
budou podány námitky, může se Mezinárodnímu úřadu oznámit prozatímní
odmítnutí založené na námitce podané během těchto třiceti dnů ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne podání námitky.
2)

/Zapsání a předání informací/
Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku informace, které obdržel podle

odstavce 1), a předá je majiteli.

Pravidlo 17
Prozatímní odmítnutí

1)

/Oznámení o prozatímním odmítnutí/
a)

Oznámení o prozatímním odmítnutí může zahrnovat prohlášení s uvedením
důvodů, pro které se oznamující Úřad domnívá, že ochrana nemůže být v dotyčné
smluvní straně udělena („prozatímní odmítnutí z moci úřední“), nebo prohlášení,
že ochrana nemůže být v dotyčné smluvní straně udělena, protože byly podány
námitky („prozatímní odmítnutí založené na námitce“) nebo obě tato prohlášení.

b)

Oznámení o prozatímním odmítnutí se musí vztahovat k jedinému mezinárodnímu
zápisu, musí být datováno a podepsáno Úřadem, který oznámení vydal.

2)

/Obsah oznámení/
Oznámení o prozatímním odmítnutí obsahuje nebo uvádí
I) údaj o Úřadu, který oznámení vydal,
II) číslo mezinárodního zápisu, doplněné pokud možno dalšími údaji, které
umožňují potvrdit totožnost mezinárodního zápisu, jako jsou slovní prvky
ochranné známky nebo číslo základní přihlášky nebo základního zápisu,
III) /Vypuštěno/
IV) všechny důvody, o něž se prozatímní odmítnutí opírá, spolu s odkazem na
příslušná ustanovení zákona,
V) jestliže se důvody, o něž se prozatímní odmítnutí opírá, vztahují k přihlašované
nebo zapsané ochranné známce, s níž je ochranná známka, která je předmětem
mezinárodního zápisu, v rozporu, datum a číslo podání, případně datum práva
přednosti, datum a číslo zápisu (jsou-li k dispozici), jméno a adresu majitele
a reprodukci této starší ochranné známky, spolu se seznamem všech výrobků
a služeb nebo příslušných výrobků a služeb, které jsou uvedeny v přihlášce
nebo v zápisu starší ochranné známky s tím, že tento seznam může být v
jazyce uvedené přihlášky nebo uvedeného zápisu,

VI) buď, že se důvody prozatímního odmítnutí vztahují na všechny výrobky a
služby, nebo údaj, kterých výrobků a služeb se prozatímní odmítnutí týká nebo
naopak netýká,
VII)

lhůtu přiměřenou okolnostem pro podání žádosti o přezkoumání nebo
pro opravný prostředek proti prozatímnímu odmítnutí z moci úřední nebo
proti prozatímnímu odmítnutí založenému na námitce, a případněpro podání
vyjádření k námitce, pokud možno s uvedením data posledního dne lhůty, a
orgán u něhož se taková žádost o přezkoumání, opravný prostředek nebo
vyjádření podává, popřípadě s údajem, že žádost o přezkoumání, opravný
prostředek nebo vyjádření k námitce byla podána prostřednictvím zástupce,
který má adresu na území smluvní strany, jejíž Úřad odmítnutí vyslovil.

3)

/Další náležitosti oznámení o prozatímním odmítnutí, které je založeno na námitce/
Jestliže se prozatímní odmítnutí ochrany opírá o námitku nebo o námitku a jiné důvody,

musí oznámení odmítnutí nejen splňovat náležitosti uvedené v odstavci 2), ale též uvádět tuto
skutečnost, jakož i jméno a adresu osoby, která podala námitky; avšak bez ohledu na
odstavec 2) V), musí Úřad, který odmítnutí sděluje, opírá-li se námitka o přihlášenou nebo
zapsanou ochrannou známku, sdělit seznam výrobků a služeb, o něž se námitka opírá, a kromě
toho může též uvést úplný seznam výrobků a služeb této starší přihlášky nebo staršího zápisu s
tím, že tyto seznamy mohou být v jazyce starší přihlášky nebo staršího zápisu.
4)

/Zapsání; předání kopií oznámení/
Mezinárodní úřad zapíše prozatímní odmítnutí do mezinárodního rejstříku spolu s údaji

obsaženými v oznámení, s uvedením data, k němuž bylo oznámení o odmítnutí odesláno
nebo s datem, které se podle pravidla 18 odstavec 1 písm. d) považuje za datum, kdy bylo
odmítnutí Mezinárodnímu úřadu odesláno, a předá kopii Úřadu původu, pokud tento Úřad
oznámil Mezinárodnímu úřadu, že si takové kopie přeje dostávat, a současně majiteli.
5)

Prohlášení o možnosti přezkoumání
a)

/Vypuštěno/

b)

/Vypuštěno/

c)

/Vypuštěno/

d)

Úřad smluvní strany může prohlášením Generálnímu řediteli oznámit, že podle
právních předpisů uvedené smluvní strany
I) každé prozatímní odmítnutí, které je Mezinárodnímu úřadu oznámeno,
podléhá přezkoumání uvedeným Úřadem, ať už je, či není takové
přezkoumání majitelem požadováno, a
II) rozhodnutí přijaté na základě uvedeného přezkoumání může být předmětem
nového přezkoumání nebo opravného prostředku před Úřadem.
Jestliže je toto prohlášení uplatněno a Úřad nemůže sdělit zmíněné
rozhodnutí přímo majiteli příslušného mezinárodního zápisu, musí Úřad
bez ohledu na to, že všechna řízení před tímto Úřadem vztahující se k ochraně
ochranné známky nebyla ještě ukončena, zaslat prohlášení uvedené v

pravidle 18ter odstavec 2) nebo odstavec 3) Mezinárodnímu úřadu
bezprostředně po tomto rozhodnutí. Každé další rozhodnutí, které má dopad
na ochranu ochranné známky, musí být zasláno Mezinárodnímu úřadu podle
pravidla 18ter odstavec 4).
e)

Úřad smluvní strany může Generálnímu řediteli v prohlášení oznámit, že podle
právních předpisů uvedené smluvní strany prozatímní odmítnutí z moci úřední
oznámené Mezinárodnímu úřadu, nepodléhá přezkoumání před tímto Úřadem.
Jestliže je toto prohlášení uplatněno, oznámení o prozatímním odmítnutí z moci
úřední ze strany tohoto Úřadu se považuje za prohlášení podle pravidla 18ter
odstavec 2) II) nebo odstavec 3).

Pravidlo 18
Vadná oznámení o prozatímním odmítnutí

1)

/Obecné zásady/
a)

Oznámení o prozatímním odmítnutí sdělené Úřadem vyznačené smluvní strany
nemůže být za takové Mezinárodním úřadem považováno
I) pokud neobsahuje číslo mezinárodního zápisu, ledaže jiné údaje obsažené
v oznámení umožňují identifikovat mezinárodní zápis, k němuž se
prozatímní odmítnutí vztahuje,
II) pokud neuvádí důvody pro odmítnutí, nebo
III) pokud je Mezinárodnímu úřadu zasláno příliš pozdě, to znamená, pokud
je zasláno po uplynutí lhůty podle článku 5 odstavce 2 písm. a) nebo,
s výhradou článku 9sexies, odstavce 1 písm. b) Protokolu, podle článku 5
odstavce 2 písm. b) nebo c) (II) Protokolu od data, k němuž byl uskutečněn
záznam mezinárodního zápisu nebo záznam vyznačení provedeného
následně k mezinárodnímu zápisu s tím, že uvedené datum je stejné jako
datum odeslání oznámení o mezinárodním zápisu nebo následném
vyznačení.

b) Jestliže se použije pododstavec a), musí Mezinárodní úřad přesto předat kopii
oznámení majiteli, informovat současně majitele a Úřad, který odeslal
oznámení, že oznámení o

prozatímním

odmítnutí

není

za

takové

Mezinárodním úřadem považováno, a musí pro to uvést důvody.
c)

Jestliže oznámení
I) není podepsáno jménem Úřadu, který je sdělil, nebo nesplňuje náležitosti
podle pravidla 2 nebo náležitost vyžadovanou v pravidle 6 odst. 2),
II) neobsahuje popřípadě podrobné údaje o ochranné známce, s níž je ochranná
známka, která je předmětem mezinárodního zápisu, v rozporu (pravidlo 17
odst. 2)V) a odst. 3),
III) nesplňuje náležitosti podle pravidla 17 odst. 2) VI),

IV) nesplňuje náležitosti podle pravidla 17 odst. 2) VII), nebo
V) /Vypuštěno/
VI) popřípadě neobsahuje jméno a adresu osoby, která námitku podala, a
označení výrobků a služeb, na nichž je námitka založena (pravidlo 17 odst.
3)), musí Mezinárodní úřad přesto zaznamenat, s výjimkou použití
pododstavce d), prozatímní odmítnutí do mezinárodního rejstříku.
Mezinárodní úřad vyzve Úřad, který prozatímní odmítnutí oznámil,
k zaslání opraveného oznámení do dvou měsíců od vyzvání a předá majiteli
kopie vadného oznámení a vyzvání zaslaného příslušnému Úřadu.
d)

Jestliže oznámení nesplňuje požadavky pravidla 17 odst. 2) VII), nemůže být
prozatímní odmítnutí zapsáno do mezinárodního rejstříku. Jestliže je však
opravené oznámení odesláno ve lhůtě uvedené v pododstavci c), bude na něj
pro účely článku 5 Protokolu pohlíženo, jako by bylo Mezinárodnímu úřadu
odesláno k datu, k němuž mu bylo odesláno chybné oznámení. Jestliže oznámení
není opraveno, nemůže být považováno za oznámení o prozatímním odmítnutí.
V posledně zmíněném případě musí Mezinárodní úřad informovat současně
majitele a Úřad, který oznámení odeslal, že na oznámení o prozatímním
odmítnutí není jako na takové pohlíženo, a musí pro to uvést důvody.

e)

Každé opravené oznámení musí uvádět, kde to příslušné právní předpisy
dovolují, novou lhůtu přiměřenou okolnostem pro podání žádosti o přezkoumání
nebo opravný prostředek proti prozatímnímu odmítnutí z moci úřední nebo
prozatímnímu odmítnutí založenému na námitce a popřípadě pro podání vyjádření
k námitce, nejlépe s označením data, k němuž uvedená lhůta uplyne.

f)
2)

Mezinárodní úřad předá kopii opraveného oznámení majiteli.

/ Oznámení o prozatímním odmítnutí podle článku 5 odst. 2) písm. c) Protokolu/
a) /Vypuštěno/
b) Odstavec 1) písm. a) se použije k určení, zda byla dodržena lhůta, před jejímž
uplynutím Úřad smluvní strany musí poskytnout

Mezinárodnímu úřadu

informace uvedené v článku 5) odst. 2) písm. c) I) Protokolu. Pokud je taková
informace poskytnuta po uplynutí této lhůty, musí na ni být pohlíženo, jako kdyby
nebyla poskytnuta a Mezinárodní úřad o této skutečnosti vyrozumí Úřad.
c) Jestliže oznámení o prozatímním odmítnutí založeném na námitce je provedeno
podle článku 5 odst. 2) písm. c) II) Protokolu bez toho, aby vyhovovalo
požadavkům článku 5 odst. 2 písm. c) I) Protokolu, nemůže být považováno
za oznámení o prozatímním odmítnutí. V takovém případě musí Mezinárodní
úřad přesto předat kopii oznámení majiteli, musí současně informovat majitele
a Úřad, který odeslal oznámení, že oznámení o prozatímním odmítnutí není za
takové Mezinárodním úřadem považováno, a musí pro to uvést důvody.

Pravidlo 18bis

Prozatímní stav ochranné známky na území vyznačené smluvní strany
/Průzkum z moci úřední ukončen, avšak námitky nebo připomínky třetích stran jsou stále

1)
přípustné/

a) Úřad, který nesdělil oznámení o prozatímním odmítnutí, může během lhůty
podle článku 5 odstavec 2) písm. a) nebo b) Protokolu, zaslat Mezinárodnímu
úřadu prohlášení, že průzkum z moci úřední byl ukončen a Úřad neshledal žádné
důvody k odmítnutí, nicméně že ochrana ochranné známky může ještě být
předmětem námitky nebo připomínek třetích stran, spolu s uvedením data, do
kterého mohou být tyto námitky nebo připomínky podány.
b) Úřad, který sdělil oznámení o prozatímním odmítnutí, může zaslat Mezinárodnímu
úřadu prohlášení, že průzkum z moci úřední byl ukončen, nicméně že ochrana
ochranné známky může ještě být předmětem námitky nebo připomínek třetích
stran, spolu s uvedením data, do kterého mohou být tyto námitky nebo připomínky
podány.
2)

/Zapsání, informace majitele, předání kopií/
Mezinárodní úřad zapíše každé prohlášení, které obdržel podle tohoto pravidla, do

mezinárodního rejstříku, informuje o něm majitele, a pokud bylo toto prohlášení sděleno jako
specifický dokument nebo pokud je možné je v této formě reprodukovat, předá kopii tohoto
dokumentu majiteli.

Pravidlo 18ter
Konečné rozhodnutí o stavu ochranné známky ve vyznačené smluvní straně

1)

/Prohlášení o udělení ochrany v případech, kde nedošlo k oznámení prozatímního odmítnutí /
Byla-li všechna řízení před Úřadem ukončena před uplynutím lhůty podle článku 5

odstavec 2 písm. a), b) nebo c) Protokolu, a nebyl shledán žádný důvod pro odmítnutí ochrany,
tento Úřad zašle neprodleně a před uplynutím této lhůty Mezinárodnímu úřadu prohlášení, že
ochranné známce, která je předmětem mezinárodního zápisu, byla udělena ochrana na území
dotčené smluvní strany.
2)

/Prohlášení o udělení ochrany po předcházejícím prozatímním odmítnutí /
Úřad, který sdělil oznámení o prozatímním odmítnutí, mimo případy, kdy zasílá oznámení

podle odstavce 3), jakmile se ukončí všechna řízení týkající se ochrany ochranné známky, zašle
Mezinárodnímu úřadu buď
(I) prohlášení, že prozatímní odmítnutí bylo zrušeno a ochranné známce
byla na území dotčené smluvní strany udělena ochrana pro všechny
výrobky a služby, pro které byla požadována, nebo
(II) prohlášení označující výrobky a služby, pro které byla ochranné známce
udělena ochrana na území dotčené smluvní strany
3)

/Potvrzení úplného prozatímního odmítnutí /
Úřad, který Mezinárodnímu úřadu zaslal oznámení o úplném prozatímním odmítnutí,

zašle Mezinárodnímu úřadu oznámení, že všechna řízení před uvedeným Úřadem týkající
se ochrany ochranné známky jsou ukončena a že Úřad rozhodl o potvrzení odmítnutí
ochrany této známce pro všechny výrobky a služby na území dotčené smluvní strany.
4)

/Další rozhodnutí/
Pokud oznámení o prozatímním odmítnutí nebylo zasláno ve stanovené lhůtě podle článku

5 odstavce 2) Protokolu nebo pokud po zaslání prohlášení podle odstavce 1), 2) nebo 3) má další
rozhodnutí, které vydá Úřad nebo jiný orgán, dopad na ochranu ochranné známky, Úřad, pokud
si je vědom tohoto rozhodnutí, bez ohledu na pravidlo 19 zašle Mezinárodnímu úřadu další
prohlášení uvádějící stav ochranné známky a v případě potřeby výrobky a služby, pro které je
ochranná známka v dané smluvní straně chráněná 1
5)

/Zapsání, informace majiteli, předání kopií/
Mezinárodní úřad zapíše každé prohlášení, které obdržel podle tohoto pravidla, do

mezinárodního rejstříku, informuje o něm majitele, a pokud bylo toto prohlášení sděleno jako
specifický dokument nebo pokud je možné je v této formě reprodukovat, předá kopii tohoto
dokumentu majiteli.

Pravidlo 19
Neplatnosti ve vyznačených smluvních stranách

1)

/Obsah oznámení o neplatnosti/
Jestliže je mezinárodní zápis ve vyznačené smluvní straně ve smyslu článku 5 odst. 6)

Protokolu prohlášen za neplatný a ve věci neplatnosti již nelze podat opravný prostředek,
oznámí Úřad smluvní strany, jejíž příslušný úřad neplatnost vyslovil, tuto skutečnost
Mezinárodnímu úřadu. Oznámení obsahuje nebo uvádí
I) úřad, který neplatnost vyslovil,
II) skutečnost, že ve věci neplatnosti již nelze podat opravný prostředek,
III) číslo mezinárodního zápisu,
IV) jméno majitele,
V)

netýká-li se neplatnost všech výrobků a služeb, výrobky a služby, pro něž byla
neplatnost vyslovena nebo výrobky a služby, pro něž nebyla vyslovena, a

VI) datum dne, kdy byla neplatnost vyslovena, jakož i, je- li to možné, datum dne,
kdy nabývá účinků.
2)

/Zapsání neplatnosti a informování majitele a příslušného Úřadu/
a)

Mezinárodní úřad

zapíše neplatnost

do mezinárodního rejstříku s údaji

uvedenými v oznámení o neplatnosti a vyrozumí o tom majitele. Mezinárodní
úřad rovněž vyrozumí Úřad, který zaslal oznámení o neplatnosti, o datu, ke

Výkladové prohlášení schválené Shromážděním Madridské unie: "Odkaz v pravidle 18ter odst. 4)
na další rozhodnutí, které se dotýká ochrany ochranné známky, zahrnuje také případ, kdy toto další
rozhodnutí bylo Úřadem vydáno, například v případě restitutio in integrum, bez ohledu na skutečnost,
že Úřad již oznámil, že řízení před Úřadem bylo dokončeno.
.
1

kterému byla neplatnost zapsána do mezinárodního rejstříku, pokud si tento Úřad
přeje dostávat takovou informaci.
b)

Neplatnost bude zapsána ke dni přijetí oznámení splňujícího příslušné náležitosti
Mezinárodním úřadem.

Pravidlo 20
Omezení práva majitele nakládat s mezinárodním zápisem

1)

/Sdělení informace/
a)

Majitel mezinárodního zápisu nebo Úřad smluvní strany majitele může
informovat Mezinárodní úřad o tom, že právo majitele nakládat s mezinárodním
zápisem bylo omezeno a, pokud je to vhodné, uvést dotčené smluvní strany.

b)

Úřad kterékoli vyznačené smluvní strany může informovat Mezinárodní úřad o
tom, že dispoziční právo majitele bylo omezeno, pokud se týká mezinárodního
zápisu na území této smluvní strany.

c)

Informace podle pododstavce a) nebo b) musí obsahovat souhrn hlavních údajů,
které se omezení týkají.

2)

/Částečné nebo úplné zpětvzetí omezení/
Jestliže byl Mezinárodní úřad informován podle odstavce 1) o omezení práva majitele

nakládat se zápisem, strana, která tuto informaci sdělila, vyrozumí též Mezinárodní úřad o
každém částečném nebo úplném zpětvzetí tohoto omezení.
3)

/Zapsání/
a) Informace sdělené ve smyslu odstavců 1) a 2) zapíše Mezinárodní úřad do
mezinárodního rejstříku a vyrozumí o tom majitele, Úřad smluvní strany majitele
a Úřady příslušných vyznačených smluvních stran.
b) Informace sdělené podle odstavců 1) a 2) budou zapsány ke dni jejich přijetí
Mezinárodním úřadem za předpokladu, že toto sdělení splňuje požadované
náležitosti.

Pravidlo 20bis
Licence

1)

/Žádost o zapsání licence/
a)

Žádost o zapsání licence podává u Mezinárodního úřadu na příslušném úředním
formuláři majitel nebo, jestliže Úřad takové pověření přijímá, Úřad smluvní strany
majitele nebo Úřad smluvní strany, pro niž je licence udělena.

b) Žádost musí uvádět
I) číslo příslušného mezinárodního zápisu,
II) jméno majitele,
III) jméno a adresu nabyvatele licence, uvedené v souladu s Administrativními

pokyny,
IV) vyznačené smluvní strany, pro něž je licence udělena,
V) že licence je udělena pro všechny výrobky a služby, na které se mezinárodní
zápis vztahuje, nebo výrobky a služby, pro které je licence udělena, seskupené
podle příslušných tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb.
c)

Žádost může dále uvádět
I) jestliže je nabyvatelem licence fyzická osoba, stát, jehož je nabyvatel licence
státním příslušníkem,
II) jestliže je nabyvatelem licence právnická osoba, její právní forma a stát,
případně územní jednotka uvnitř tohoto státu, podle jehož právních předpisů je
uvedená právnická osoba zřízena,
III) že se licence týká pouze části území specifikované vyznačené smluvní strany,
IV) jestliže má nabyvatel licence zástupce, jméno a adresa tohoto zástupce, uvedené
v souladu s Administrativními pokyny,
V)

jestliže je licence licencí výlučnou nebo licencí jedinečnou, tuto skutečnost,

VI) popřípadě doba trvání licence.
d) Žádost musí být podepsána majitelem nebo Úřadem, jehož prostřednictvím je
podávána.
2)

/Vadná žádost/
a)

Jestliže žádost o zapsání licence nesplňuje náležitosti odstavce 1) písm. a), b) a
d), oznámí Mezinárodní úřad tuto skutečnost majiteli a byla-li žádost podána
Úřadem, tomuto Úřadu.

b)

Jestliže vada není odstraněna ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení vady
Mezinárodním úřadem, má se za to, že bylo od žádosti upuštěno a Mezinárodní
úřad o této skutečnosti vyrozumí současně majitele a byla-li žádost podána
Úřadem, tento Úřad a vrátí zaplacené poplatky plátci po odečtení částky
odpovídající polovině příslušných poplatků podle bodu 7 sazebníku poplatků.

3)

/Zapsání a oznámení/
a)

Jestliže žádost splňuje náležitosti podle odstavce 1) písm. a), b) a d), Mezinárodní
úřad zapíše licenci do mezinárodního rejstříku spolu s informacemi obsaženými v
žádosti, informuje o této skutečnosti Úřady vyznačených smluvních stran, pro které
je licence udělena, a současně informuje majitele a byla-li žádost podána Úřadem,
tento Úřad.

b)

Licence bude zapsána ke dni, kdy Mezinárodní úřad obdržel žádost splňující
požadované náležitosti.

c)

Bez ohledu na písm. b), jestliže bylo zapsáno pokračování v řízení podle pravidla
5bis, licence se zapíše do mezinárodního rejstříku ke dni uplynutí lhůty stanovené
v odstavci 2).

4)

/Změna nebo zrušení zápisu licence/
Odstavce 1) až 3) se uplatňují přiměřeně v případě žádosti o změnu nebo zrušení zápisu

licence.
5)

/Prohlášení o neúčinnosti zápisu dané licence/
Úřad vyznačené smluvní strany, kterému je Mezinárodním úřadem oznámen zápis

a)

licence pro tuto smluvní stranu, může prohlásit, že zápis je v uvedené smluvní straně
neúčinný.
b)

Prohlášení uvedené v pododstavci a) musí uvádět
I)

důvody, proč není zápis licence účinný,

II) jestliže se prohlášení nevztahuje na všechny výrobky a služby, jichž se
licence týká, ty výrobky a služby, na které se prohlášení vztahuje nebo ty,
na které se nevztahuje,
III) odpovídající příslušná ustanovení zákona a
IV) zda-li může být takové prohlášení předmětem přezkoumání nebo opravného
prostředku.
c)

Prohlášení uvedené v pododstavci a) musí být odesláno Mezinárodnímu úřadu před
uplynutím 18 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení uvedené v odstavci 3) zasláno
příslušnému Úřadu.

d)

Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku prohlášení učiněné v souladu s
pododstavcem c) a oznámí tuto skutečnost straně (majiteli nebo Úřadu), která žádost
o zápis licence podala. Toto prohlášení bude zapsáno ke dni, kdy Mezinárodní úřad
obdržel sdělení splňující požadované náležitosti.

e)

Konečné rozhodnutí vztahující se k prohlášení, které bylo učiněno v souladu s
pododstavcem c) musí být sděleno Mezinárodnímu úřadu, který toto rozhodnutí
zapíše do mezinárodního rejstříku a oznámí tuto skutečnost straně (majiteli nebo
Úřadu), která žádost o zápis licence podala.

6)

/Prohlášení o tom, že zápis licencí do mezinárodního rejstříku není ve smluvní straně účinný/
a) Úřad smluvní strany, jejíž právní předpisy neupravují zápis známkových licencí,
může oznámit Generálnímu řediteli, že zápis licencí do mezinárodního rejstříku
není v této smluvní straně účinný.
b) Úřad smluvní strany, jejíž právní předpisy zápis známkových licencí upravují,
může před datem dne, kdy toto pravidlo vstoupí v platnost, nebo před datem dne,
od kterého začne být uvedená smluvní strana vázána Protokolem, oznámit
Generálnímu řediteli, že zápis licencí do mezinárodního rejstříku není v této
smluvní straně účinný. Takové oznámení může být kdykoli vzato zpět.

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.
c)

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.

d) Výrobky a služby, jichž se nahrazení týká, uvedené v národním nebo regionálním
zápisu, musí být pokryty výrobky a službami uvedenými v mezinárodním zápisu.
Nahrazení se může týkat jen některých výrobků a služeb, které jsou uvedeny v
národním nebo regionálním zápisu.
e)

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.

Pravidlo 21bis
Další skutečnosti týkající se nároku na senioritu
1) /Konečné odmítnutí nároku na senioritu/
Jestliže byl v mezinárodním rejstříku zapsán nárok na senioritu pro vyznačení smluvní

organizace, Úřad této organizace oznámí Mezinárodnímu úřadu každé konečné rozhodnutí,
kterým se odmítá, zcela nebo zčásti, platnost takového nároku.
2) /Seniorita nárokovaná následně po mezinárodním zápisu/
Jestliže majitel mezinárodního zápisu vyznačujícího smluvní organizaci podle právních
předpisů této smluvní organizace nárokoval přímo u Úřadu této organizace senioritu pro jednu
starší ochrannou známku nebo více starších ochranných známek zapsaných ve členském státě
této organizace nebo pro členský stát této organizace, a jestliže byl tento nárok příslušným
Úřadem schválen, tento Úřad oznámí tuto skutečnost Mezinárodnímu úřadu. Toto oznámení
uvádí:
I)

číslo příslušného mezinárodního zápisu a

II) členský stát nebo členské státy, v nichž je starší ochranná známka zapsána
nebo pro něž je starší ochranná známka zapsána, spolu s datem dne, od
kterého byl zápis této starší ochranné známky účinný a s číslem příslušného
zápisu.
3) /Další rozhodnutí, která mají dopad na nárok na senioritu/
Úřad smluvní organizace oznámí Mezinárodnímu úřadu každé další konečné rozhodnutí,
včetně zpětvzetí a zrušení, které má dopad na nárok na senioritu zapsaný v mezinárodním
rejstříku.
4) /Zapsání do mezinárodního rejstříku/
Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku informace oznámené podle odstavců
1) až 3).

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

1)

/Oznámení o zániku účinků základní přihlášky, zápisu z ní vzešlého nebo základního zápisu/
a) Jestliže se postupuje podle článku 6 odst. 3) a 4) Protokolu, oznámí Úřad původu
tuto skutečnost Mezinárodnímu úřadu a uvede
I)

číslo mezinárodního zápisu,

II)

jméno majitele,

III) skutečnosti a rozhodnutí mající dopad na základní zápis nebo pokud se
příslušný mezinárodní zápis opírá o základní přihlášku, z níž ještě nevyplynul
zápis, skutečnosti a rozhodnutí mající dopad na základní přihlášku nebo
pokud se mezinárodní zápis opírá o základní přihlášku, z níž již vyplynul
zápis, skutečnosti a rozhodnutí mající dopad na tento zápis, jakož i datum
dne, kdy nabývají tyto skutečnosti a rozhodnutí účinků a
IV) jestliže uvedené skutečnosti a rozhodnutí mají dopad na mezinárodní zápis
jen pro některé výrobky a služby, výrobky a služby, na něž tyto skutečnosti
a rozhodnutí mají dopad nebo výrobky a služby, na něž tyto skutečnosti a
rozhodnutí nemají dopad.

b) Jestliže začalo řízení podle bodů I), II) nebo III) článku 6 odst. 3) Protokolu před
uplynutím lhůty pěti let, avšak do uplynutí této lhůty neskončilo vydáním
konečného rozsudku podle druhé věty článku 6 odst. 3) Protokolu nebo zpětvzetím
či vzdáním se podle třetí věty článku 6 odst. 3) Protokolu, oznámí Úřad původu tuto
skutečnost, jakmile je mu po uplynutí uvedené lhůty známa, Mezinárodnímu úřadu.
c)

Jakmile řízení uvedené v písmenu b) skončí konečným rozhodnutím podle druhé
věty článku 6 odst. 3) Protokolu nebo zpětvzetím či vzdáním se práva podle třetí
věty článku 6 odst. 3) Protokolu, Úřad původu oznámí tyto skutečnosti neprodleně
po jejich zjištění Mezinárodnímu úřadu a uvede údaje podle písmen a) I) až IV).
Pokud řízení uvedené v písmenu b) bylo ukončeno a neskončilo výše uvedeným
konečným rozhodnutím, zpětvzetím nebo vzdáním se práva, Úřad původu poté, co
tuto skutečnost zjistí nebo na žádost majitele, neprodleně oznámí tuto skutečnost
Mezinárodnímu úřadu.

2)

/Zapsání a předání oznámení; zrušení mezinárodního zápisu/
a)

Mezinárodní úřad zapíše oznámení podle odstavce 1) do mezinárodního rejstříku
a předá jednu kopii tohoto oznámení Úřadům vyznačených smluvních stran a
majiteli.

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)

Jestliže byl mezinárodní zápis zrušen z mezinárodního rejstříku podle písm. b),
oznámí Mezinárodní úřad Úřadům vyznačených smluvních stran a majiteli:
I) datum dne, kdy byl mezinárodní zápis zrušen z mezinárodního rejstříku;
II) týká-li se zrušení všech výrobků a služeb, tuto skutečnost;
III) týká-li se zrušení jen některých výrobků a služeb, výrobky a služby
uvedené ve smyslu odstavce 1) písm. a) IV).

Pravidlo 23
Rozdělení nebo sloučení základní přihlášky, zápisu z ní vzešlého nebo
základního zápisu

1)

/Oznámení o rozdělení základní přihlášky nebo o sloučení základní přihlášky/
Jestliže je během pěti let podle článku 6 odst. 3) Protokolu rozdělena základní přihláška na

více přihlášek nebo jestliže je několik základních přihlášek sloučeno do jediné přihlášky, oznámí
Úřad původu tuto skutečnost Mezinárodnímu úřadu a uvede
I) číslo mezinárodního zápisu nebo číslo základní přihlášky, nebyl-li

mezinárodní zápis ještě proveden,
II) jméno majitele nebo přihlašovatele,
III) číslo každé přihlášky vzešlé z rozdělení nebo číslo přihlášky vzešlé ze sloučení.
2)

/Zapsání a oznámení Mezinárodním úřadem/
Mezinárodní úřad zapíše oznámení podle odstavce 1) do mezinárodního rejstříku a

zašle oznámení současně Úřadům vyznačených smluvních stran a majiteli.
3)

/Rozdělení nebo sloučení zápisu vzešlého ze základní přihlášky nebo rozdělení nebo
sloučení základního zápisu/
Podle odstavců 1) a 2) se postupuje přiměřeně při rozdělení každého zápisu nebo při

sloučení zápisů vzešlých ze základní přihlášky během období pěti let podle článku 6 odst. 3)
Protokolu a při rozdělení základního zápisu nebo při sloučení základních zápisů během období pěti
let podle článku 6 odst. 3) Protokolu.

Pravidlo 23bis
Sdělení úřadů vyznačených smluvních stran zaslaná prostřednictvím
Mezinárodního úřadu
1) / Sdělení, na která se tento prováděcí řád nevztahuje/
Jestliže právní úprava vyznačené smluvní strany neopravňuje Úřad pro zasílání sdělení
týkajících se mezinárodního zápisu přímo majiteli, může tento Úřad požádat Mezinárodní
úřad, aby sdělení zaslal majiteli jeho jménem.
2) /Formát sdělení/
Mezinárodní úřad stanoví formát, ve kterém bude dotyčný Úřad zasílat sdělení uvedené
v odstavci 1).
3) /Zaslání majiteli/
Mezinárodní úřad zašle sdělení podle odstavce 1) majiteli ve formátu stanoveném
Mezinárodním úřadem, aniž by zkoumal jeho obsah nebo jej zapsal do mezinárodního
rejstříku.

KAPITOLA PÁTÁ
NÁSLEDNÁ VYZNAČENÍ; ZMĚNY

Pravidlo 24
Vyznačení následně po mezinárodním zápisu

1)

/Způsobilost/
a)

Pro smluvní stranu lze provést vyznačení následně po mezinárodním zápisu
(dále jen „následné vyznačení“), jestliže majitel v okamžiku vyznačení splňuje

podmínky být majitelem mezinárodního zápisu podle článku 2 Protokolu.
b) /Vypuštěno/
c)
2)

/Vypuštěno/

/Podání; formulář a podpis/
Následné vyznačení může k Mezinárodnímu úřadu podat majitel nebo Úřad

a)

smluvní strany majitele; avšak
I. /Vypuštěno/
II. /Vypuštěno/
III. jestliže se postupuje podle odstavce 7), následné vyznačení vzešlé
z přeměny musí být předloženo Úřadem smluvní organizace.
Následné vyznačení se podává na úředním formuláři. Jestliže je podává majitel,

b)

musí být podepsáno majitelem. Jestliže je podává Úřad, musí být podepsáno
tímto Úřadem a jestliže tak tento Úřad vyžaduje, též majitelem. Jestliže je podává
Úřad, který nevyžaduje, aby bylo následné vyznačení podepsáno majitelem, ale
připouští, aby bylo též podepsáno majitelem, může majitel následné vyznačení
podepsat.
3)

/Obsah/
Následné vyznačení musí podle odstavce 7) písm. b) obsahovat nebo uvádět

a)

I.
II.

číslo příslušného mezinárodního zápisu,
jméno majitele,

III.

smluvní stranu, která se vyznačuje,

IV.

jestliže se následné vyznačení vztahuje na všechny výrobky nebo služby
uvedené v příslušném mezinárodním zápisu, tuto skutečnost, nebo jestliže
se následné vyznačení vztahuje jen na část výrobků a služeb uvedených v
příslušném mezinárodním zápisu, tyto výrobky a služby,

V.

částku 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 uvedený pokyn a

VI.

jestliže následné vyznačení podává Úřad, datum dne, kdy je tento Úřad
obdržel.

b) Jestliže se následné vyznačení týká smluvní strany, která učinila oznámení
podle pravidla 7 odst. 2), musí toto následné vyznačení též obsahovat
prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat na území této smluvní strany;
prohlášení musí být podle toho, jak stanoví tato smluvní strana,
I.

podepsáno osobně majitelem a učiněno na zvláštním úředním formuláři
přiloženém k následnému vyznačení nebo

II.

obsaženo v následném vyznačení.
Následné vyznačení může rovněž obsahovat

c)
I.
II.

údaje a případně překlad nebo překlady podle pravidla 9 odst. 4) písm. b),
požadavek, aby následné vyznačení nabylo účinnosti po zapsání změny

nebo zrušení příslušného mezinárodního zápisu nebo po obnově tohoto
mezinárodního zápisu.
III.

jestliže se následné vyznačení týká smluvní organizace, údaje podle pravidla
9 odst. 5) písm. g) I), které budou uvedeny na zvláštním úředním formuláři
přiloženém k následnému vyznačení, a podle pravidla 9 odst. 5) písm. g) II).

d) /Vypuštěno/
4)

/Poplatky/

Za následné vyznačení se platí poplatky uvedené v bodě 5 sazebníku poplatků.
5)

/Vady/
a)

Jestliže následné vyznačení nesplňuje požadované náležitosti a s výhradou
odstavce (10), Mezinárodní úřad oznámí tuto skutečnost majiteli, a pokud následné
vyznačení bylo podáno Úřadem, tomuto Úřadu. Pokud se následné vyznačení týká
pouze části výrobků a služeb uvedených v příslušném mezinárodním zápisu,
použijí se přiměřeně pravidla 12 a 13, s tou výjimkou, že veškerá komunikace
týkající se jakékoli vady, která má být odstraněna podle těchto pravidel, se
uskuteční mezi majitelem a Mezinárodním úřadem. Jestliže Mezinárodní úřad
nemůže zajistit, aby veškeré výrobky a služby uvedené v následném vyznačení
mohly být seskupeny podle tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb
uvedených v příslušném mezinárodním zápise, Mezinárodní úřad oznámí vadu.

b)

Není-li vada odstraněna ve lhůtě tří měsíců od data jejího oznámení
Mezinárodním úřadem, má se za to, že od následného vyznačení bylo upuštěno,
a Mezinárodní úřad tuto skutečnost oznámí současně majiteli a bylo-li následné
vyznačení podáno Úřadem, tomuto Úřadu a vrátí plátci zaplacené poplatky po
odečtení částky odpovídající polovině základního poplatku podle bodu 5.1 sazebníku
poplatků.

c)

Bez ohledu na pododstavce a) a b), jestliže nejsou splněny náležitosti e odstavce 3
písm. b) I) ve vztahu k jedné vyznačené smluvní straně nebo ve vztahu k více
vyznačeným smluvním stranám, následné vyznačení se považuje, jako kdyby
neobsahovalo vyznačení těchto smluvních stran a všechny doplňkové nebo
individuální poplatky, které již byly uhrazeny ve prospěch těchto smluvních stran,
budou vráceny. Pokud nejsou splněny náležitosti odstavce 3 písm. b) I) ve vztahu
k žádné vyznačené smluvní straně, použije se písm. b).

d)

Bez zřetele na pododstavec b), pokud nebyla odstraněna vada podle poslední věty
pododstavce a), následné vyznačení se považuje, jako kdyby neobsahovalo
příslušné výrobky a služby.

6)

/Datum následného vyznačení/
a)

Následné vyznačení podané k Mezinárodnímu úřadu přímo majitelem, nese, s
výhradou pododstavce c) I), datum dne, kdy jej Mezinárodní úřad obdržel.

b) Následné vyznačení podané k Mezinárodnímu úřadu Úřadem, nese, s výhradou
pododstavců c) I), d) a e), datum dne, kdy jej obdržel tento Úřad, za přepokladu,

že Mezinárodní úřad obdržel uvedené vyznačení ve lhůtě dvou měsíců od
tohoto data. Jestliže Mezinárodní úřad neobdržel následné vyznačení v této
lhůtě, nese, s výhradou pododstavců c) I), d) a e), datum dne, kdy jej Mezinárodní
úřad obdržel.
c)

Jestliže následné vyznačení nesplňuje požadované náležitosti a jestliže byla vada
odstraněna ve lhůtě tří měsíců od data oznámení podle odstavce 5) písm. a),
I.

pokud se vada týká některé z náležitostí podle odstavce 3) písm. a) I), III) a
IV) a písm. b) I), nese následné vyznačení datum dne, kdy bylo toto vyznačení
upraveno; v případě, že bylo uvedené vyznačení podáno k Mezinárodnímu
úřadu Úřadem a vada byla odstraněna ve lhůtě dvou měsíců podle pododstavce b),
nese následné vyznačení datum dne, kdy je tento Úřad obdržel;

II.

vada jiných náležitostí, než jsou náležitosti podle odstavce 3) písm. a) I), III)
a IV) a písm. b) I), nemá dopad na příslušné datum podle pododstavce a)
nebo pododstavce b).

d) Bez zřetele k pododstavcům a), b) a c), jestliže následné vyznačení obsahuje
požadavek podle odstavce 3) písm. c) II), ponese pozdější datum, než je datum,
které vyplývá z aplikace pododstavců a), b) nebo c).
e)

Jestliže následné vyznačení vyplývá z přeměny podle odstavce 7), toto následné
vyznačení ponese datum dne, kdy bylo vyznačení smluvní organizace zapsáno do
mezinárodního rejstříku.

7)

/Následné vyznačení vzešlé z přeměny/
a)

Jestliže bylo vyznačení smluvní organizace zapsáno do mezinárodního rejstříku
a pokud bylo toto vyznačení vzato zpět, odmítnuto nebo zanikly jeho účinky podle
právních předpisů této organizace, majitel příslušného mezinárodního zápisu smí
požádat o přeměnu vyznačení uvedené smluvní organizace na vyznačení
kteréhokoli členského státu této organizace, který je stranou Protokolu.
Žádost o přeměnu podle pododstavce a) musí uvést prvky podle odstavce 3) písm.

b)

a) I) až III) a V), spolu se
I.
II.

smluvní organizací, jejíž vyznačení má být přeměněno, a
jestliže se následné vyznačení smluvního státu vzešlé z přeměny vztahuje na
všechny výrobky a služby uvedené ve vyznačení smluvní organizace, tuto
skutečnost, nebo jestliže se vyznačení tohoto smluvního státu vztahuje jen na
část výrobků a služeb uvedených ve vyznačení této smluvní organizace, tyto
výrobky a služby.

8)

/Zapsání a oznámení/
Jestliže Mezinárodní úřad shledá, že následné vyznačení splňuje požadované náležitosti,
zapíše je do mezinárodního rejstříku a oznámí tuto skutečnost Úřadu smluvní strany, která byla
vyznačena v následném vyznačení, a vyrozumí o tom současně majitele a bylo-li následné
vyznačení předloženo Úřadem, tento Úřad.

9)

/Odmítnutí/

Pravidla 16 až 18ter se použijí přiměřeně.
10) /Následné vyznačení, které se nepovažuje za následné vyznačení/
Nejsou-li splněny náležitosti odstavce 2) písm. a), nepovažuje se následné vyznačení za
následné vyznačení a Mezinárodní úřad o tom vyrozumí odesílatele.

Pravidlo 25
Žádost o zapsání změny; žádost o zapsání zrušení

1)

/Podání žádosti/
Žádost o zapsání se podává k Mezinárodnímu úřadu na příslušném úředním

a)

formuláři, pokud jde o žádost
o změnu majitele mezinárodního zápisu pro všechny výrobky a služby nebo

I)

pro jejich část a pro všechny nebo pro některé vyznačené smluvní strany;
o omezení seznamu výrobků a služeb pro všechny nebo některé vyznačené

II)

smluvní strany;
III) o vzdání se ohledně některých vyznačených smluvních stran pro všechny
výrobky a služby;
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;
o zrušení mezinárodního zápisu ohledně všech vyznačených smluvních stran

V)

pro všechny výrobky a služby nebo pro jejich část;
VI) změny jména nebo adresy zástupce.
Žádost musí být podána majitelem nebo Úřadem smluvní strany majitele; žádost

b)

o zapsání změny majitele však může být podána prostřednictvím Úřadu smluvní
strany, nebo některé ze smluvních stran, uvedené v této žádosti podle odstavce 2)
písm. a) IV).
c)

/Vypuštěno/

d)

Jestliže žádost podává majitel, musí být podepsána majitelem. Jestliže ji podává
Úřad, musí být podepsána tímto Úřadem a pokud to tento Úřad vyžaduje, též
majitelem. Jestliže ji podává Úřad, který nevyžaduje, aby byla žádost podepsána
majitelem, ale připouští, aby byla též podepsána majitelem, může majitel žádost
podepsat.

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

I)

číslo příslušného mezinárodního zápisu,

II)

jméno majitele nebo jméno zástupce, pokud se změna týká jména nebo adresy
zástupce,

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“),
IV) v případě změny majitele mezinárodního zápisu, smluvní stranu nebo smluvní
strany, pro niž nebo pro něž splňuje nový majitel podmínky, aby mohl být
majitelem mezinárodního zápisu, stanovené v článku 2 Protokolu,
V)

v případě změny majitele mezinárodního zápisu, jestliže adresa nového majitele
uvedená v souladu s bodem III) není na území smluvní strany nebo smluvních
stran, uvedených podle bodu IV) a pokud nový majitel neuvedl, že je státním
příslušníkem smluvního státu nebo členského státu smluvní organizace, adresu
podniku nebo bydliště nového majitele ve smluvní straně nebo ve smluvních
stranách, pro kterou nebo pro které nový majitel splňuje podmínky, aby mohl být
majitelem mezinárodního zápisu,

VI) v případě změny majitele mezinárodního zápisu, která se netýká všech výrobků a
služeb ani všech vyznačených smluvních stran, výrobky a služby a smluvní
strany, jichž se změna majitele týká a
VII) částku 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 uvedený pokyn.
b) Žádost o zapsání změny majitele mezinárodního zápisu může rovněž obsahovat,
I)

jestliže je nový majitel fyzická osoba, údaj státu, jehož je nový majitel státním
příslušníkem;

II)

jestliže je nový majitel právnická osoba, údaje o právní formě této právnické
osoby, jakož i o státu nebo případně o územní jednotce uvnitř tohoto státu,
podle jehož nebo podle jejichž právních předpisů byla uvedená právnická
osoba zřízena.

c)

Žádost o zapsání změny nebo zrušení může rovněž obsahovat požadavek, aby
změna nebo zrušení byly zapsány předtím nebo poté, co bude u příslušného
mezinárodního zápisu zapsána jiná změna nebo zrušení nebo následné vyznačení
nebo po obnově tohoto mezinárodního zápisu.

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.
3)

/Vypuštěno/

4)

/Více nových majitelů/
Jestliže uvádí žádost o zapsání změny majitele mezinárodního zápisu více nových majitelů,

musí každý z nich splňovat podmínky podle článku 2 Madridského Protokolu pro majitele
mezinárodního zápisu.

Pravidlo 26
Vady v žádostech o zapsání změny nebo o zapsání zrušení 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 bylali 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.
3)

/Žádost, která se za žádost nepovažuje/
Nejsou-li splněny náležitosti podle pravidla 25 odst. 1) písm. b), nepovažuje se žádost za

takovou žádost a Mezinárodní úřad o tom vyrozumí odesílatele.

Pravidlo 27
Zapsání a oznámení s ohledem na pravidlo 25; 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) 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.
c)

Bez ohledu na pododstavec b), jestliže bylo zapsáno pokračování v řízení podle

pravidla 5bis, změna nebo zrušení se zapíše do mezinárodního rejstříku ke dni
uplynutí lhůty stanovené v pravidle 26 2), kromě toho, je-li žádost podána v souladu
s pravidlem 25 2) c), může být zápis učiněn k pozdějšímu datu.
2) /Zápis částečné změny majitele/
a) Změna majitele mezinárodního zápisu ve vztahu pouze k některým výrobkům a
službám nebo jen k některým vyznačeným smluvním stranám se zapíše do
mezinárodního rejstříku pod číslem mezinárodního zápisu, kterého se částečná změna
majitele týká.
b) Část mezinárodního zápisu, pro kterou byla zapsána změna majitele, se
z příslušného mezinárodního zápisu vymaže, přičemž se stane předmětem
samostatného mezinárodního zápisu.
3)

/Vypuštěno/

4)

/Prohlášení o neúčinnosti změny majitele/
a)

Úřad vyznačené smluvní strany, jemuž Mezinárodní úřad oznámí změnu majitele
týkající se této smluvní strany, může prohlásit, že je v uvedené smluvní straně
tato změna neúčinná. Následkem tohoto prohlášení zůstává pro uvedenou
smluvní stranu příslušný mezinárodní zápis zapsaný pro bývalého majitele.

b) Prohlášení podle pododstavce a) musí uvádět
I) důvody neúčinnosti změny majitele,
II) příslušná ustanovení zákona a
III) zda může být toto prohlášení předmětem přezkoumání nebo opravného
prostředku.
c)

Prohlášení podle pododstavce a) se oznamuje Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě
18 měsíců od data dne, kdy bylo oznámení podle pododstavce a) zasláno
příslušnému Úřadu.

d) Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku každé prohlášení podle
pododstavce c), a případně zapíše část mezinárodního zápisu, která byla
předmětem uvedeného prohlášení, jako zvláštní mezinárodní zápis, a uvědomí
o této skutečnosti stranu (majitele nebo Úřad), která podala žádost o změnu
majitele, a nového majitele.
e)

Každé konečné rozhodnutí ve věci prohlášení podle pododstavce c) se oznamuje
Mezinárodnímu úřadu, který je zapíše do mezinárodního rejstříku a případně
mezinárodní rejstřík příslušně změní a o této skutečnosti vyrozumí stranu
(majitele nebo Úřad), která žádost o zapsání změny majitele podala, a nového
majitele.

5)

/Prohlášení o neúčinnosti omezení/
a)

Úřad vyznačené smluvní strany, jemuž Mezinárodní úřad oznámí omezení
seznamu výrobků a služeb týkající se této smluvní strany, může prohlásit, že je v
uvedené smluvní straně toto omezení neúčinné. Následkem tohoto prohlášení se pro
uvedenou smluvní stranu toto omezení nebude vztahovat na výrobky a služby,
kterých se prohlášení týká.

b) Prohlášení podle pododstavce a) musí uvádět
I) důvody neúčinnosti omezení,
II) jestliže se prohlášení netýká všech výrobků a služeb, na něž se omezení
vztahuje, ty výrobky a služby, kterých se prohlášení týká, nebo ty výrobky a
služby, kterých se netýká,
III) příslušná ustanovení zákona a
IV) zda může být toto prohlášení předmětem přezkoumání nebo opravného
prostředku.
c)

Prohlášení podle pododstavce a) musí být zasláno Mezinárodnímu úřadu ve lhůtě
18 měsíců od data dne, kdy bylo oznámení podle pododstavce a) zasláno příslušnému
Úřadu.

d)

Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku každé prohlášení podle
pododstavce c) a uvědomí o této skutečnosti stranu (majitele nebo Úřad), která
žádost o zapsání omezení podala.

e)

Každé konečné rozhodnutí ve věci prohlášení podle pododstavce c) se oznamuje
Mezinárodnímu úřadu, který je zapíše do mezinárodního rejstříku a vyrozumí
o této skutečnosti stranu (majitele nebo Úřad), která žádost o zapsání omezení
podala.

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 náležitosti, které jsou uvedeny v odstavci 1), Mezinárodní úřad
vyzve Úřad, který podal žádost, aby vadu odstranil, a současně informuje majitele.

b) Jestliže výše uhrazených poplatků je nižší než výše poplatků uvedených v odstavci 2),
oznámí Mezinárodní úřad tuto skutečnost majiteli, a současně informuje Úřad, který
podal tuto žádost .
c)

Jestliže není vada odstraněna ve lhůtě tří měsíců od data oznámení podle pododstavce a)
nebo b), 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
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 Protokolem,
oznámit Generálnímu řediteli, že nebude podávat Mezinárodnímu úřadu žádost
uvedenou v pododstavci a). Takové oznámení může být kdykoli vzato zpět.

Pravidlo 28
Opravy v mezinárodním rejstříku

1)

/Oprava/
Jestliže Mezinárodní úřad shledá z úřední povinnosti nebo na žádost majitele nebo Úřadu,
že je v mezinárodním rejstříku chyba týkající se mezinárodního zápisu, změní příslušně rejstřík.

2)

/Oznámení/
Mezinárodní úřad tuto skutečnost oznámí současně majiteli a Úřadům vyznačených
smluvních stran, v nichž má oprava účinek. Jestliže Úřad, který o opravu požádal, není Úřadem
vyznačené smluvní strany, v níž má oprava účinek, Mezinárodní úřad vyrozumí navíc tento Úřad

3)

/Odmítnutí ochrany po provedení opravy/
Každý Úřad podle odstavce 2) má právo prohlásit v oznámení o prozatímním odmítnutí

zaslaném Mezinárodnímu úřadu, že má za to, že takto opravenému mezinárodnímu zápisu nelze
nebo již nadále nelze poskytovat ochranu. Článek 5 Protokolu a pravidla 16 až 18ter se použijí
přiměřeně s tím, že lhůta pro zaslání takového oznámení se počítá ode dne odeslání oznámení o
opravě příslušnému Úřadu.

4)

/Lhůta pro opravu/
Bez zřetele na odstavec 1), chyba, kterou lze přičíst Úřadu a jejíž oprava by měla dopad

na práva odvozená z mezinárodního zápisu, může být opravena pouze v případě, že
Mezinárodní úřad obdržel žádost o opravu ve lhůtě devíti měsíců od data zveřejnění
opraveného zápisu v mezinárodním rejstříku.

KAPITOLA ŠESTÁ
OBNOVY

Pravidlo 29
Sdělení o uplynutí ochranné doby
Skutečnost, že nebylo obdrženo sdělení o uplynutí ochranné doby podle článku 7 odst. 3)
Protokolu nezakládá prominutí zmeškání kterékoli ze lhůt stanovených v pravidle 30.

Pravidlo 30
Podrobnosti týkající se obnovy

1)

/Poplatky/
a)

Mezinárodní zápis se obnovuje zaplacením poplatků nejpozději k datu, kdy má
být provedena obnova mezinárodního zápisu, a to
I) základního poplatku,
II) případně dodatkového doplatku a
III) doplňkového poplatku nebo individuálního poplatku pro každou vyznačenou
smluvní stranu, pro niž není v mezinárodním rejstříku zapsáno žádné
prohlášení o odmítnutí podle pravidla 18ter nebo pro niž není zapsána žádná
neplatnost pro všechny příslušné výrobky a služby; poplatky jsou uvedeny
v bodě 6 sazebníku poplatků. Tato platba však může být učiněna ve lhůtě
šesti měsíců po datu, kdy má být provedena obnova mezinárodního zápisu za
předpokladu, že bude současně zaplacen příplatek uvedený v bodě 6.5
sazebníku poplatků.

b) Mezinárodní úřad považuje každou platbu za obnovu, kterou obdrží více než šest
měsíců před datem, kdy má být obnova mezinárodního zápisu provedena, jako
kdyby ji obdržel šest měsíců před tímto datem.
c)

Bez ohledu na odstavec 2), jestliže je prohlášení podle pravidla 18ter odst.2) II)
nebo 18ter odst. 4) zapsáno v mezinárodním rejstříku pro smluvní stranu, pro
kterou má být provedena platba individuálních poplatků podle pododstavce a) III),
stanoví se výše individuálního poplatku se zřetelem na výrobky a služby zahrnuté v
uvedeném prohlášení.

2)

/Další podrobnosti/
a)

Jestliže si majitel nepřeje obnovit mezinárodní zápis provyznačenou smluvní
stranu, pro niž není do mezinárodního rejstříku zapsáno žádné prohlášení
o odmítnutí podle pravidla 18ter pro všechny příslušné výrobky nebo služby,
musí být platba požadovaných poplatků doplněna prohlášením majitele, že se
pro tuto smluvní stranu nemá zapisovat obnova mezinárodního zápisu do
mezinárodního rejstříku.

b)

Jestliže si majitel přeje obnovit mezinárodní zápis pro vyznačenou smluvní stranu
bez ohledu na to, že je v mezinárodním rejstříku zapsáno pro tuto smluvní stranu
prohlášení o odmítnutí podle pravidla 18ter pro všechny příslušné výrobky a
služby, musí být platba požadovaných poplatků, včetně doplňkového nebo
individuálního poplatku pro tuto smluvní stranu, doplněna prohlášením majitele,
že má být do mezinárodního rejstříku zapsána obnova mezinárodního zápisu pro
tuto smluvní stranu pro všechny příslušné výrobky a služby.

c)

Mezinárodní zápis se neobnoví pro vyznačenou smluvní stranu, pro niž byla
zapsána neplatnost pro všechny výrobky a služby podle pravidla 19 odst. 2) nebo
pro niž bylo zapsáno vzdání se podle pravidla 27 odst. 1) písm. a). Mezinárodní
zápis se neobnoví pro vyznačenou smluvní stranu pro výrobky a služby, pro něž
byla zapsána neplatnost účinků mezinárodního zápisu v této smluvní straně
podle pravidla 19 odst. 2) nebo pro něž bylo zapsáno omezení podle pravidla
27 odst. 1) písm. a).

d)

/Vypuštěno/

e)

Skutečnost, že se mezinárodní zápis neobnoví pro všechny vyznačené smluvní
strany, se nepovažuje za změnu ve smyslu článku 7 odst. 2) Protokolu.

3)

/Nedostatečná platba/
a)

Jestliže je obdržená částka poplatků nižší, než je požadovaná částka poplatků
za obnovu, oznámí Mezinárodní úřad tuto skutečnost v krátké lhůtě současně
majiteli a případnému zástupci. V oznámení se uvede dlužná částka.

b) Jestliže je po uplynutí lhůty šesti měsíců podle odstavce 1) písm. a) obdržená
částka nižší, než je požadovaná částka podle odstavce 1), Mezinárodní úřad, s
výhradou pododstavce c), obnovu nezapíše, oznámí tuto skutečnost majiteli
a případnému zástupci a vrátí plátci částku, kterou obdržel.
c)

Jestliže bylo oznámení podle pododstavce a) odesláno během třech měsíců
před uplynutím lhůty šesti měsíců podle odstavce 1) písm. a) a jestliže je
k uplynutí této lhůty obdržená částka poplatků nižší, než je požadovaná částka
podle odstavce 1), avšak tvoří alespoň 70 % této částky, postupuje
Mezinárodní úřad podle ustanovení pravidla 31 odst. 1) a 3). Nebude-li
požadovaná částka v plné výši zaplacena ve lhůtě tří měsíců od tohoto
oznámení, zruší Mezinárodní úřad obnovu, oznámí tuto skutečnost majiteli,
případnému zástupci a Úřadům, jimž byla obnova oznámena, a vrátí plátci

částku, kterou obdržel.
4)

/Období, na které se platí poplatky za obnovu/
Poplatky požadované za každou obnovu se platí na období deseti let.

Pravidlo 31
Zapsání obnovy; oznámení a osvědčení

1)

/Zapsání a datum účinku obnovy/
Obnova se zapisuje do mezinárodního rejstříku a nese datum dne, kdy byla provedena,
a to i v případě, že byly požadované poplatky za obnovu zaplaceny během poshověcí lhůty
podle článku článku 7 odst. 4) Protokolu.

2)

/Datum obnovy v případě následného vyznačení/
Datum účinku obnovy je totožné pro všechna vyznačení obsažená v mezinárodním zápisu,
bez ohledu na datum dne, kdy byla tato vyznačení zapsána do mezinárodního rejstříku.

3)

/Oznámení a osvědčení/
Mezinárodní úřad oznámí obnovu Úřadům vyznačených smluvních stran, jichž se týká, a
zašle osvědčení majiteli.

4)

/Oznámení o neobnovení/
a)

Jestliže není mezinárodní zápis obnoven, oznámí Mezinárodní úřad tuto
skutečnost majiteli, zástupci, pokud existuje, a Úřadům všech smluvních stran
vyznačených v tomto mezinárodním zápisu.

b)

Jestliže není mezinárodní zápis obnoven pro některou vyznačenou smluvní
stranu, Mezinárodní úřad to oznámí majiteli, zástupci, pokud existuje, a Úřadu
této smluvní strany.

KAPITOLA SEDMÁ
VĚSTNÍK A DATABÁZE

Pravidlo 32
Věstník

1)

/Informace o mezinárodních zápisech/
(a)

Mezinárodní úřad zveřejňuje ve věstníku příslušné údaje
I)

o mezinárodních zápisech provedených podle pravidla 14;

II) o informacích sdělených podle pravidla 16 odstavec 1);
III) o prozatímních odmítnutích zapsaných podle pravidla 17 odstavec 4)
s uvedením, zda se odmítnutí vztahuje na všechny výrobky a služby nebo
pouze na některé z nich, avšak bez uvedení příslušných výrobků a služeb a
bez uvedení důvodů odmítnutí, o prohlášeních a informacích zapsaných
podle pravidel 18bis odstavec 2) a 18ter odstavec 5);

IV) o obnovách zapsaných podle pravidla 31 odst. 1);
V) o následných vyznačeních zapsaných podle pravidla 24 odst. 8);
VI) o pokračování účinků mezinárodních zápisů podle pravidla 39;
VII) zápisy podle pravidla 27;
VIII) o zrušeních provedených podle pravidla 22 odst. 2) nebo zapsaných podle
pravidla 27 odst. 1) nebo podle pravidla 34 odst. 3) písm. d);
VIIIbis) o rozdělení zapsaných podle pravidla 27bis odst. 4) a sloučení
zapsaných podle pravidla 27ter;
IX) o opravách provedených podle pravidla 28;
X) o neplatnostech zapsaných podle pravidla 19 odst. 2);
XI) o informacích zapsaných podle pravidel 20, 20bis, 21, 21bis, 22 odst. 2) písm.
a), 23 a 27 odst. 4);
XII) o mezinárodních zápisech, které nebyly obnoveny;
XIII) zápisů o ustanovení zástupce majitele oznámené podle pravidla 3 (2) (b) a
zrušení na žádost majitele nebo zástupce majitele podle pravidla 3 (6) (a).
b) Reprodukce ochranné známky se zveřejňuje tak, jak je uvedena v mezinárodní
přihlášce. Jestliže přihlašovatel učinil prohlášení podle pravidla 9 odst. 4) písm.
a) VI), uvede se tato skutečnost ve zveřejnění.
c)

Jestliže je předložena barevná reprodukce ochranné známky podle pravidla 9 odst.
4) písm. a) V) nebo VII), obsahuje věstník současně černobílou reprodukci
ochranné známky a barevnou reprodukci.

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);

II) každé prohlášení učiněné podle článku 5 odst. 2)
písm. b) nebo podle článku 5 odst. 2) písm. b) a
c), první věta, Protokolu;
III) každé prohlášení učiněné podle článku 8 odst. 7) Protokolu;
IV) každé oznámení učiněné podle pravidla 34 odst. 2) písm. b) nebo odst. 3)
písm. a);
V) seznam dnů, kdy není Mezinárodní úřad během stávajícího a následujícího
kalendářního roku otevřený pro veřejnost.
3) /Zveřejnění na internetových stránkách/
Mezinárodní úřad provede zveřejnění podle odstavců 1) a 2) na internetových stránkách Světové
organizace duševního vlastnictví.

Pravidlo 33
Elektronická database

1)

/Obsah databáze/
Údaje, které jsou současně zapsány do mezinárodního rejstříku a zveřejněny ve věstníku

podle pravidla 32, jsou zahrnuty do elektronické databáze.
2)

/Údaje o mezinárodních přihláškách a následných vyznačeních v řízení/
Nejsou-li mezinárodní přihláška nebo vyznačení podle pravidla 24 zapsány do mezinárodního

rejstříku do tří pracovních dnů od jejich obdržení Mezinárodním úřadem, Mezinárodní úřad do
elektronické databáze zadá, bez ohledu na případné vady v mezinárodní přihlášce nebo ve vyznačení,
jak byly přijaty, všechny údaje obsažené v mezinárodní přihlášce nebo ve vyznačení.
3)

/Přístup k elektronické databázi/
Elektronická databáze je k dispozici Úřadům smluvních stran a proti zaplacení případného

předepsaného poplatku i veřejnosti, a to přímým přístupem nebo jinými vhodnými způsoby, které
určí Mezinárodní úřad. Cenu za přístup hradí uživatel. Údaje zadané podle odstavce 2) jsou
opatřeny upozorněním, že Mezinárodní úřad o mezinárodní přihlášce nebo vyznačení podle
pravidla 24 ještě nerozhodl.

KAPITOLA OSMÁ
POPLATKY

Pravidlo 34
Částky a placení poplatků

1)

/Částky poplatků/
Částky poplatků, které mají být zaplaceny podle Protokolu nebo tohoto prováděcího řádu,

kromě individuálních poplatků, jsou uvedeny v sazebníku poplatků, který je připojen k tomuto
prováděcímu řádu a tvoří jeho nedílnou součást.
2)

/Placení/
a)

Poplatky uvedené v sazebníku poplatků může Mezinárodnímu úřadu platit
přihlašovatel nebo majitel nebo Úřad smluvní strany majitele, jestliže tento Úřad
vybírá a předává tyto poplatky a jestliže si to přihlašovatel nebo majitel přeje.

b) Každá smluvní strana, jejíž Úřad vybírá a předává tyto poplatky, oznámí tuto
skutečnost Generálnímu řediteli.
3)

/Individuální poplatek splatný ve dvou částech/
a)

Smluvní strana, která činí nebo učinila prohlášení podle článku 8 odst. 7)
Protokolu může oznámit Generálnímu řediteli, že individuální poplatek, který má
být zaplacen za vyznačení této smluvní strany, sestává ze dvou částí, první část
bude zaplacena při podání mezinárodní přihlášky nebo následného vyznačení této
smluvní strany a druhá část bude zaplacena k pozdějšímu datu, určenému v souladu
s právními předpisy dotyčné smluvní strany.

b) Jestliže se postupuje podle pododstavce a), odkazy na indiviální poplatek,
uvedené v bodech 2 a 5 sazebníku poplatků, se budou vykládat jako odkazy na
první část individuálního poplatku.
c)

Jestliže se postupuje podle odstavce a), Úřad příslušné vyznačené smluvní strany
oznámí Mezinárodnímu úřadu, kdy bude splatná úhrada druhé části individuálního
poplatku. Toto oznámení musí uvádět
I) číslo příslušného mezinárodního zápisu,
II) jméno majitele,
III) datum, do kterého musí být druhá část individuálního poplatku zaplacena,
IV) jestliže je výše druhé části individuálního poplatku závislá na počtu tříd
výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka chráněna v příslušné
vyznačené smluvní straně, počet těchto tříd.

d) Mezinárodní úřad předá oznámení majiteli. Jestliže je druhá část individuálního
poplatku zaplacena v požadované lhůtě, Mezinárodní úřad platbu zapíše do
mezinárodního rejstříku a oznámí tuto skutečnost Úřadu příslušné smluvní strany.
Jestliže druhá část individuálního poplatku v požadované lhůtě zaplacena není,
Mezinárodní úřad to oznámí Úřadu příslušné smluvní strany, provede zrušení
mezinárodního zápisu z mezinárodního rejstříku pro příslušnou smluvní stranu a
vyrozumí o této skutečnosti majitele.
4)

/Způsoby placení poplatků Mezinárodnímu úřadu/
Poplatky budou Mezinárodnímu úřadu placeny způsobem uvedeným v Administrativních
pokynech.

5)

/Údaje uvedené při platbě/
Při platbě poplatků Mezinárodnímu úřadu se uvádí
I)

před provedením mezinárodního zápisu jméno přihlašovatele, příslušná
ochranná známka a důvod platby;

II) po provedení mezinárodního zápisu jméno přihlašovatele, číslo příslušného
mezinárodního zápisu a důvod platby.
6)

/Datum platby/
a)

S výhradou pravidla 30 odst. 1) písm. b) a pododstavce b) se poplatek považuje za
zaplacený Mezinárodnímu úřadu ke dni, kdy Mezinárodní úřad obdržel požadovanou
částku.

b) Jestliže je požadovaná částka k dispozici na účtu otevřeném u Mezinárodního
úřadu a jestliže Mezinárodní úřad obdržel od majitele účtu pokyn k vybrání z účtu,
považuje se poplatek za zaplacený Mezinárodnímu úřadu ke dni, kdy Mezinárodní
úřad obdržel mezinárodní přihlášku, následné vyznačení, pokyn k vybrání druhé
části individuálního poplatku, žádost o zapsání změny nebo pokyn k obnově
mezinárodního zápisu.
7)

/Změna částky poplatků/
a)

Jestliže se částka poplatků placených za podání mezinárodní přihlášky změní mezi

datem dne, k němuž Úřad původu obdržel žádost o podání mezinárodní přihlášky
Mezinárodnímu úřadu, na straně jedné, a datem dne, kdy mezinárodní přihlášku
obdržel Mezinárodní úřad, na straně druhé, jsou příslušné ty poplatky, které byly
platné k prvnímu z obou těchto dat.
b) Jestliže se vyznačení podle pravidla 24 podává Úřadem smluvní strany majitele
a částka poplatků placených za toto vyznačení se změní mezi datem dne, kdy Úřad
obdržel žádost majitele o podání tohoto vyznačení, na straně jedné, a datem dne,
kdy vyznačení obdržel Mezinárodní úřad, jsou příslušné ty poplatky, které byly
platné k prvnímu z obou těchto dat.
c)

Jestliže se postupuje podle odstavce 3) písm. a), je příslušná částka druhé části
individuálního poplatku, která je platná k pozdějšímu datu podle tohoto odstavce.

d) Jestliže se částka poplatků placených za obnovu mezinárodního zápisu změní mezi
datem platby a datem dne, kdy má být obnova provedena, je příslušný ten poplatek,
který byl platný k datu platby, nebo k datu, které se považuje za datum platby podle
pravidla 30 odst. 1) písm. b). Dojde-li k platbě po dni, kdy měla být obnova provedena,
je příslušný ten poplatek, který byl platný k tomuto dni.
e)

Jestliže se změní částka jiného poplatku, než jsou poplatky podle pododstavců a), b),
c) a d), je příslušná ta částka, která byla platná k datu dne, kdy poplatek obdržel
Mezinárodní úřad.

Pravidlo 35
Měna pro platbu

1)

/Povinnost používat švýcarskou měnu/
Všechny platby Mezinárodnímu úřadu podle tohoto prováděcího řádu se musí provádět
ve švýcarské měně bez ohledu na to, že pokud tyto poplatky platí Úřad, tento Úřad může poplatky
vybírat v jiné měně.

2)

/Stanovení částky individuálních poplatků ve švýcarské měně/
a)

Jestliže smluvní strana činí prohlášení podle článku 8 odst. 7) písm. a) Protokolu, že
si přeje dostávat individuální poplatek, sdělí Mezinárodnímu úřadu částku tohoto
individuálního poplatku vyjádřenou v měně používané jejím Úřadem.

b) jestliže je v prohlášení podle pododstavce a) tento poplatek uveden v jiné než
švýcarské měně, stanoví Generální ředitel po konzultaci s Úřadem zainteresované
smluvní strany částku individuálního poplatku ve švýcarské měně na základě
úředního směnečného kurzu Organizace spojených národů.
c)

Jestliže je během více než tří po sobě jdoucích měsíců úřední směnečný kurz
Organizace spojených národů mezi švýcarskou měnou a jinou měnou, v níž smluvní
strana uvedla částku individuálního poplatku, vyšší nebo nižší alespoň o 5 % proti
poslednímu kurzu použitému k určení částky individuálního poplatku ve švýcarské
měně, může Úřad této smluvní strany požádat Generálního ředitele o stanovení nové

částky individuálního poplatku ve švýcarské měně na základě úředního směnečného
kurzu Organizace spojených národů platného den před dnem, kdy byla tato žádost
učiněna. Generální ředitel učiní nezbytná opatření za tímto účelem. Nová částka je
použitelná ode dne stanoveného Generálním ředitelem s tím, že se tento den stanoví
v období přinejmenším jeden měsíc a nejvýše dva měsíce po datu zveřejnění uvedené
částky ve věstníku.
d) Jestliže je během více než tří po sobě jdoucích měsíců úřední směnečný kurz
Organizace spojených národů mezi švýcarskou měnou a jinou měnou, v níž smluvní
strana uvedla částku individuálního poplatku, nižší alespoň o 10 % proti poslednímu
kurzu použitému k určení částky individuálního poplatku ve švýcarské měně,
Generální ředitel stanoví novou částku individuálního poplatku ve švýcarské měně
na základě současného úředního směnečného kurzu Organizace spojených národů.
Nová částka je použitelná ode dne stanoveného Generálním ředitelem s tím, že se
tento den stanoví v období přinejmenším jeden měsíc a nejvýše dva měsíce po datu
zveřejnění uvedené částky ve věstníku.

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 čísla telefonu, adresy pro doručování, elektronické adresy a každého
jiného prostředku komunikace přihlašovatele, majitele nebo zástupce, 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) 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 každé odmítnutí podle pravidla
17, pravidla 24 odstavec 9) nebo pravidla 28 odstavec 3), nebo každé prohlášení
podle pravidel 18bis nebo 18ter, podle pravidla 20bis odstavec 5) nebo podle
pravidla 27 odstavec 4)
VIII) 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.

Pravidlo 37
Rozdělení dodatkových a doplňkových poplatků

1)

Koeficient uvedený v článku 8 odst. 5) a 6) Protokolu je následující:
pro smluvní strany, které provádějí pouze průzkum z hlediska absolutních důvodů
odmítnutí……………………………………………………………………………… dvě
pro smluvní strany, které kromě toho provádějí průzkum z hlediska starších práv:
a)

na základě námitek třetích osob...................................................................................tři

b) z úřední povinnosti...................................................................................................čtyři
2)

Koeficient čtyři se rovněž vztahuje na smluvní strany, které provádějí z úřední povinnosti
rešerše z hlediska starších práv s uvedením nejprůkaznějších starších práv.

Pravidlo 38
Zapsání částky individuálních poplatků ve prospěch zainteresovaných smluvních stran
Každý individuální poplatek zaplacený Mezinárodnímu úřadu pro smluvní stranu, která
učinila prohlášení podle článku 8 odst. 7) písm. a) Protokolu se připisuje na účet této smluvní
strany u Mezinárodního úřadu v průběhu měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
mezinárodní zápis, následné vyznačení nebo obnova, za něž byl poplatek zaplacen nebo v
němž byla zapsána platba druhé části individuálního poplatku.
KAPITOLA DEVÁTÁ
RŮZNÁ USTANOVENÍ

Pravidlo 39
Pokračování účinků mezinárodních zápisů v některých nástupnických
státech
1) Jestliže stát („nástupnický stát“), jehož území bylo do nezávislosti tohoto státu částí území
smluvní strany („předchozí smluvní strany“), uložil u Generálního ředitele prohlášení
o pokračování účinků, jehož následkem se v nástupnickém státě aplikuje Protokol,
účinky každého mezinárodního zápisu, který byl platný v předchozí smluvní straně od
data předcházejícího datu stanovenému v odstavci 2), nastanou v nástupnickém státě,
budou-li splněny následující podmínky:
I)

podání žádosti k Mezinárodnímu úřadu, aby tento mezinárodní zápis
pokračoval ve svých účincích v nástupnickém státě, ve lhůtě šesti měsíců od
data sdělení zaslaného k tomuto účelu Mezinárodním úřadem majiteli
příslušného mezinárodního zápisu a

II) ve

stejné

lhůtě

zaplacení

zaplacení

Mezinárodnímu

úřadu poplatku

stanoveného v bodě 10.1 sazebníku poplatků, který náleží Mezinárodnímu
úřadu, a poplatku stanoveného v bodě 10.2 téhož sazebníku, který bude

Mezinárodním úřadem převeden nástupnickému státu.
2) Datum uvedené v odstavci 1) je datem oznámeným nástupnickým státem Mezinárodnímu
úřadu pro účely tohoto pravidla s tou výhradou, že toto datum nesmí být dřívější, než je datum
nezávislosti nástupnického státu.
3) Po obdržení žádosti a poplatků uvedených v odstavci 1) oznámí Mezinárodní úřad tuto
skutečnost Úřadu nástupnického státu a provede příslušný záznam do mezinárodního
rejstříku.
4) Pokud jde o mezinárodní zápis, o němž Úřad nástupnického státu obdržel oznámení
podle odstavce 3), může mu tento Úřad odmítnout ochranu jen v případě, že lhůta uvedená
v článku 5 odst. 2) písm. a), b) nebo c) Protokolu ještě neuplynula, pokud jde o územní
rozšíření na předchozí smluvní stranu a Mezinárodní úřad obdrží oznámení o odmítnutí
v této lhůtě.
5) Toto pravidlo se nevztahuje na Ruskou federaci ani na stát, který uložil u Generálního
ředitele prohlášení, podle kterého pokračuje v právní subjektivitě smluvní strany.

Pravidlo 40
Nabytí platnosti; přechodná ustanovení

1)

/Nabytí platnosti/
Tento prováděcí řád nabývá platnosti dne 1. února 2020 a od tohoto dne nahrazuje Společný
prováděcí řád Madridské Dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této
Dohodě platný do 31. ledna 2020 (dále jen „Společný prováděcí řád “).

2)

/Obecná přechodná ustanovení/
a)

Bez zřetele k odstavci 1),
I)

jestliže Úřad původu obdržel žádost o podání mezinárodní přihlášky k
Mezinárodnímu úřadu před 1. únorem 2020, považuje se tato mezinárodní
přihláška, pokud splňuje náležitosti požadované Společným prováděcím
řádem, jako by splňovala příslušné náležitosti ve smyslu pravidla 14;

II)

jestliže b y lo p o d án o n á s l e d n é v y z n a č e n í n e b o žádost o zapsání
změny u Mezinárodního úřadu před 1. únorem 2020, považuje se toto
následné vyznačení nebo tato žádost, pokud splňuje náležitosti
požadované podle S p o l e č n é h o prováděcího řádu, jako by splňovaly
příslušné náležitosti ve smyslu pravidel 5bis, 20bis odst. 3), 24 odst. 8), 27,
27bis n e b o 27ter;

III) jestliže u mezinárodní přihlášky, následného vyznačení nebo u žádosti o
zapsání změnyprobíhalo před 1. únorem 2020 u Mezinárodního úřadu řízení
podle pravidel 11, 12, 13, 20bis o d s t. 2 ), 2 4 o d s t. 5 ), 2 6 n e b o 2 7 b i s
o d s t . 3 ) p í s m . a) Společného prováděcího řádu, pokračuje uvedené řízení
podle těchto pravidel; datum mezinárodního zápisu nebo zapsání do
mezinárodního rejstříku, které bude jeho výsledkem, se řídí pravidly 15, 20bis
o d s t . 3 ) p í sm . b ) , 2 4 o d s t . 6 ) , 2 7 o d s t. 1 ) p í s m . b ) a c ) n eb o

27bis odst. 4 ) p í s m . b Společného prováděcího řádu;
IV) jestliže bylo oznámení podle článků 4bis odst. 2), 5 odst. 1) a 2), 5 odst. 6) nebo 6 odst.
4 Protokolu nebo podle pravidel 21bis, 23 nebo 34 odst. 3) písm. c) Společného
prováděcího řádu zasláno Mezinárodnímu úřadu před 1. únorem 2020 , považuje se
toto oznámení, pokud splňuje náležitosti požadované Společným prováděcím
řádem, jako by splňovalo příslušné náležitosti podle pravidel 17 odst. 4),
19 odst. 2), 21 odst. 2), 21bis odst. 4), 22 odst 2), 23 odst. 2) nebo pravidla 34
odst. 3) písm. d).
V)

Jestliže bylo sdělení, prohlášení nebo konečné rozhodnutí podle pravidel 16,
18bis, 18ter, 20, 20bis odst. 5), 23bis nebo 27 odst. 4) nebo 5) Společného
prováděcího řádu zasláno Mezinárodnímu Úřadu před 1. únorem 2020,
považuje se toto sdělení, prohlášení nebo konečné rozhodnutí, pokud splňuje
náležitosti požadované Společným prováděcím řádem, jako by splňovalo
příslušné náležitosti ve smyslu pravidel 16 odst. 2), 18bis odst. 2), 18ter odst.
5), 20 odst. 3), 20bis odst. 5) písm. d), 23bis odst. 3), 27 odst. 4) písm. d) a e)
nebo odst. 5) písm. d) a e).

b) Pro účely pravidla 34 odst. 7) jsou poplatky platnými k datu staršímu než 1.
únor 2020 poplatky předepsané pravidlem 34 odst. 1) Společného prováděcího
řádu.
c)

Jestliže Úřad smluvní strany zaslal Mezinárodnímu úřadu oznámení podle
pravidel 6 odst.2) III), 7 odst. 2), 17 odst. 5) písm. d), 20bis odst. 6), 27bis odst.
6), 27ter odst. 2) písm. b), 34 odst. 3) písm. a) nebo 40 odst. 6) Společného
prováděcího řádu před 1. únorem 2020 zůstává v platnosti podle článků 6 odst. 2)
III), 7 odst. 2), 17 odst. 5) písm. d), 20bis odst. 6), 27bis odst. 6), 27ter odst. 2)
písm. b), 34 odst. 3) písm. a) nebo 40 odst. 6).

d) /Vypuštěno/
3)

/Vypuštěno/

4)

/Přechodná ustanovení o jazycích/
a)

Podle pravidla 6 Společného prováděcího řádu, ve znění platném před 1. dubnem
2004, se nadále postupuje v případě jakékoli mezinárodní přihlášky podané před
tímto datem a v případě jakékoli mezinárodní přihlášky podřízené výlučně Dohodě,
která byla podána mezi tímto datem a 31. srpnem 2008 včetně, jak je stanoveno v
pravidle 1 bod VIII) Společného prováděcího řádu dále v případě jakéhokoli sdělení
k ní se vztahujícímu a v případě jakéhokoli sdělení, zápisu do mezinárodního
rejstříku nebo zveřejnění ve věstníku vztahujícího se k mezinárodnímu zápisu z něho
vyplývajícího, ledaže
(I) mezinárodní zápis je předmětem následného vyznačení podle Protokolu podle
pravidla 24 odst. 1) písm. c) Společného prováděcího řádu mezi 1. dubnem
2004 a 31. srpnem 2008; nebo
(II) mezinárodní zápis je předmětem následného vyznačení k 1. září 2008 nebo po

1. září 2008; a
(III) následné vyznačení je zapsáno do mezinárodního rejstříku.
b)

Pro účely tohoto odstavce je mezinárodní přihláška považována za podanou ke dni, k
němuž je žádost o podání mezinárodní přihlášky k mezinárodnímu úřadu původu
nebo k němuž se na ni jako na doručenou hledí podle pravidla 11 odstavce 1 písmeno
a) nebo c) Společného prováděcího řádu, a mezinárodní zápis je považován za předmět
následného vyznačení ke dni, ke kterému je následné vyznačení podáno
Mezinárodnímu úřadu, je-li podáno přímo majitelem anebo ke dni, ke kterému byla
žádost o následné vyznačení podána u Úřadu smluvní strany majitele, je-li podáváno
posledně zmíněným.

5)

/Vypuštěno/

6) /Rozpor s vnitrostátním a regionálním právem/
Pokud ke dni, kdy toto pravidlo vstoupí v platnost, nebo ke dni, kdy začne být smluvní strana
vázána Protokolem, je pravidlo 27bis odst. 1) nebo pravidlo 27ter odst. 2) písmeno a) v rozporu
s vnitrostátními nebo regionálními 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 Protokolem. Takové oznámení může být kdykoli vzato zpět.
7) /Přechodná ustanovení týkající se částečného nahrazení/
Žádný Úřad nemusí aplikovat druhou větu pravidla 21 odstavce 3) písm. d) před 1. únorem 2025.

Pravidlo 41
Administrativní pokyny

1)

/Zavedení Administrativních pokynů; záležitosti, které se jimi řídí/
a)

Generální ředitel stanoví Administrativní pokyny. Gene rální ředitel je může
rovněž měnit. Před zavedením nebo změnou Administrativních pokynů je
Generální ředitel projedná s Úřady, které mají přímý zájem na navrhovaných
Administrativních pokynech nebo jejich navrhovaných změnách.

b)

Administrativní pokyny upravují otázky, na které tento prováděcí řád výslovně
odkazuje, a podrobnosti týkající se použití tohoto prováděcího řádu.

2)

/Kontrola shromážděním/
Shromáždění může vyzvat Generálního ředitele, aby změnil kterékoli ustanovení
Administrativních pokynů a Generální ředitel podle toho bude postupovat.

3)

/Zveřejnění a datum účinnosti/
a)

Administrativní pokyny a jakékoli jejich změny budou zveřejněny ve věstníku.

b) Každé vydání výslovně uvede datum účinnosti zveřejněných ustanovení.
Rozdílná ustanovení mohou mít rozdílná data účinnosti s podmínkou, že žádné

opatření nemůže být prohlášeno za účinné před jeho zveřejněním ve věstníku.
4)

/Rozpor s Prokolem nebo s tímto prováděcím řádem/
V případě rozporu mezi ustanovením Administrativních pokynů na straně jedné a
ustanovením Protokolu nebo tohoto prováděcího řádu na straně druhé je rozhodující posledně
zmíněné ustanovení.

SAZEBNÍK POPLATKŮ
(s platností od 1. listopadu 2021)

Sazebník poplatků

Švýcarské franky

1. /Vypuštěno/

2. Mezinárodní přihláška
Platí se následující poplatky na období 10 let:
2.1 Základní poplatek (článek 8 odst. 2) I) Protokolu
2.1.1 jestliže není reprodukce ochranné známky barevná ........................................................... 653
2.1.2 jestliže je reprodukce ochranné známky barevná ................................................................ 903
2.2 Dodatkový poplatek za každou další třídu výrobků a služeb, jsou-li více než tři třídy, kromě
případu, kdy jsou vyznačeny pouze smluvní strany, pro něž se platí individuální poplatky (viz bod
2.4 níže) (článek 8 odst. 2) II) a odst. 7 písm. a) I) Protokolu) ..................................................... 100
2.3 Doplňkový poplatek za každou vyznačenou smluvní stranu, kromě případu, kdy je vyznačená
smluvní strana smluvní stranou, pro níž platí individuální poplatek (viz níže bod 2.4) (článek 8 odst.
2) III) a odst. 7 písm. a) II) Protokolu) .............................................................................................. 100
2.4 Individuální poplatek za každou vyznačenou smluvní stranu, pro niž platí individuální poplatek
(a nikoliv doplňkový poplatek), kromě případů, kdy jsou jak vyznačená smluvní strana tak
smluvní strana Úřadu původu státy vázanými rovněž Dohodou, v takovém případě se za tuto
vyznačenou smluvní stranu platí doplňkový poplatek (článek 8 odst. 7) písm. a) a 9sexies odst. 1)
písm. b) Protokolu): částku individuálního poplatku stanoví každá příslušná smluvní strana
3. /Vypuštěno/

4. Vady zatřídění výrobků a služeb
Platí se následující poplatky (pravidlo 12 odst. 1) písm. b):
4.1 Jestliže nejsou výrobky a služby seskupeny podle tříd .................................................................... 77
a dále 4 za každý další termín nad 20 termínů
4.2 Jestliže je zatřídění uvedené v přihlášce pro jeden nebo více termínů nepřesné ............................. 20
a dále 4 za každý termín, jehož zatřídění je nepřesné, s tím, že je-li celková výše podle tohoto
bodu u jedné mezinárodní přihlášky nižší než 150 švýcarských franků, neplatí se žádný poplatek
5. Vyznačení následně po mezinárodním zápisu
Platí se následující poplatky za období mezi datem, k němuž vyznačení nabývá účinku a skončením doby
platnosti mezinárodního zápisu (článek 3ter odst. 2) Protokolu):
5.1 Základní poplatek ......................................................................................................................... 300
5.2 Doplňkový poplatek za každou vyznačenou smluvní stranu, která je uvedena v téže žádosti a pro
níž se neplatí individuální poplatek (viz bod 5.3 níže) .................................................................. 100
5.3 Individuální poplatek za každou vyznačenou smluvní stranu, pro níž se platí individuální poplatek

(a nikoliv doplňkový poplatek), kromě případů, kdy jsou jak vyznačená smluvní strana tak smluvní
strana majitele státy vázanými rovněž Dohodou, v takovém případě se za tuto vyznačenou smluvní
stranu platí doplňkový poplatek (článek 8 odst. 7) písm. a) a 9sexies odst. 1) písm. b) Protokolu):
částku individuálního poplatku stanoví každá příslušná smluvní strana

6.

Obnova
Platí se následující poplatky na období 10 let (článek 7 odst. 1) Protokolu):
6.1 Základní poplatek .......................................................................................................................... 653
6.2 Dodatkový poplatek, pokud se obnova neprovádí jen pro ty vyznačené smluvní strany, pro něž
se platí individuální poplatky (viz bod 6.4 níže) ........................................................... ………100
6.3 Doplňkový poplatek za každou vyznačenou smluvní stranu, pro níž se neplatí individuální poplatek
(viz bod 6.4 níže) .................................................................................................................................. 100
6.4 Individuální poplatek za každou vyznačenou smluvní stranu, pro niž se platí individuální poplatek
(a nikoliv doplňkový poplatek) kromě případů, kdy jsou jak vyznačená smluvní strana tak smluvní
strana majitele státy vázanými rovněž Dohodou, v takovém případě se za tuto smluvní stranu platí
doplňkový poplatek (článek 8 odst. 7) písm. a) a 9sexies odst. 1) písm. b) Protokolu): částku
individuálního poplatku stanoví každá příslušná smluvní strana
6.5 Příplatek za využití poshověcí lhůty (článek 7 odst. 4) Protokolu) .......... 50 % z částky poplatku
............................................................................................................................... podle bodu 6.1

7.

Jiné záznamy (článek 9ter Protokolu)
7.1 Úplný převod mezinárodního zápisu ............................................................................................. 177
7.2 Částečný převod mezinárodního zápisu (pro část výrobků a služeb nebo pro část smluvních stran) .... 177
7.3 Omezení seznamu výrobků a služeb požadované majitelem následně po mezinárodním zápisu, pokud
se omezení týká více smluvních stran, musí být pro všechny stejné .............................................. 177
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
7.5 Zapsání licence k mezinárodnímu zápisu nebo změny v již zapsané licenci ................................... 177
7.6 Žádost o pokračování v řízení podle pravidla 5bis 1) ..................................................................... 200
7. 7. Rozdělení mezinárodního zápisu………………………………………………………………....177

8.

Informace o mezinárodních zápisech (článek 5ter Protokolu)
8.1 Vystavení úředního výpisu z mezinárodního rejstříku, který sestává z rozboru situace mezinárodního
zápisu (podrobný úřední výpis) do třech stran .............................................................................. 155
za každou další stranu nad tři .......................................................................................................... 10
8.2 Vystavení úředního výpisu z mezinárodního rejstříku, který sestává z kopií všech zveřejnění a
všech oznámení o odmítnutí, která se vztahují k danému mezinárodnímu zápisu (jednoduchý

úřední výpis) do třech stran .......................................................................................................... 77
za každou další stranu nad tři………………………………………………………………………2
8.3 Jednotlivé potvrzení nebo jednotlivá informace daná písemně za jeden mezinárodní zápis ochranné
známky ........................................................................................................................................... 77
za každý další mezinárodní zápis, je-li u všech současně požadována stejná informace v jedné
žádosti ............................................................................................................................................. 10
8.4 Zaslání zvláštního otisku nebo fotokopie zveřejnění mezinárodního zápisu ochranné známky,
za jednu stránku ............................................................................................................................ 5

9.

Zvláštní služby
Mezinárodní úřad je oprávněn sám stanovit a vybírat poplatek za úkony, které se provádějí
urychleně a za služby, které nejsou obsaženy v tomto sazebníku poplatků.

10.

Pokračování účinků
10.1. Poplatek náležející Mezinárodnímu úřadu…………………………………………………….23
10.2 Poplatek, který má být převeden Mezinárodním úřadem nástupnickému státu…….…………41

