ZMĚNY PROVÁDĚCÍHO ŘÁDU
K PROTOKOLU K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU
OCHRANNÝCH ZNÁMEK
přijaté Shromážděním Madridské unie na 55. zasedání ve dnech 4. – 8. října 2021 v Ženevě
(ve znění platném k 1. listopadu 2021)

(…)
Pravidlo 3
Zastoupení před Mezinárodním úřadem
2) /Ustanovení zástupce/
a)

Ustanovení zástupce je možno učinit v mezinárodní přihlášce nebo novým 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.

(…)
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.

(…)
6) /Zrušení zápisu, den nabytí účinků zrušení/
(…)
d) Obdrží-li Mezinárodní úřad žádost o zrušení učiněnou zástupcem, oznámí tuto skutečnost
přihlašovateli nebo majiteli.

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.
(…)

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.
(…)

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

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

národní nebo regionální zápis nebo zápisy byly nahrazeny mezinárodním zápisem, oznámí to tento Úřad
Mezinárodnímu úřadu. Toto oznámení uvádí
I)

číslo příslušného mezinárodního zápisu,

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

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

b)

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

3)

/Další podrobnosti týkající se nahrazení/
a) Ochrana ochranné známky, která je předmětem mezinárodního zápisu, nemůže být odmítnuta, a to
ani částečně, na základě národního nebo regionálního zápisu, který se považuje za nahrazený tímto
mezinárodním zápisem.
b) Národní nebo regionální zápis a mezinárodní zápis, který jej nahradil, mohou existovat současně.
Majitel nesmí být nucen, aby se vzdal národního nebo regionálního zápisu, který je považován za
nahrazený mezinárodním zápisem, nebo aby musel žádat o jeho zrušení, a pokud si majitel přeje
obnovit tento zápis, musí mu to být umožněno, v souladu s příslušnými národními nebo regionálními
právními předpisy.
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 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/

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.

(…)

KAPITOLA PÁTÁ
NÁSLEDNÁ VYZNAČENÍ; ZMĚNY

(…)
Pravidlo 24
Vyznačení následně po mezinárodním zápisu

(…)
3) /Obsah/
a)

Následné vyznačení musí podle odstavce 7) písm. b) obsahovat nebo uvádět
I.
II.

číslo příslušného mezinárodního zápisu,
jméno majitele,

(…)
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) (…)
II) ve stejné lhůtě 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.
(…)

Pravidlo 40
Nabytí platnosti; přechodná ustanovení
(…)
7) /Přechodná ustanovení týkající se částečného nahrazení/
Žádný Úřad nemusí aplikovat druhou větu pravidla 21 odstavce 3) písm. d) před 1. únorem 2025.

SAZEBNÍK POPLATKŮ
(s platností od 1. listopadu 2021)
Švýcarské franky
Sazebník poplatků
(…)
10. Pokračování účinků
10.1. Poplatek náležející Mezinárodnímu úřadu
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10.2 Poplatek, který má být převeden Mezinárodním úřadem nástupnickému státu
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