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Váš dopis značky / ze dne 

31. 7. 2020 

Naše značka (uveďte v odpovědi) 

2020/D20074430/11/ÚPV 

Vyřizuje / linka 

Š. Petrů/310  

Praha  

5. 8. 2020 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 15 odst. 1 zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 

1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“) s poukazem na § 38 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

Správní řád, ve věci žádosti pana                                                         (dále jen „žadatel“), ze 

dne 31. 7. 2020, kterou je požadováno poskytnutí rozhodnutí Úřadu o částečném zamítnutí 

přihlášky ochranné známky č. 554 024 ve znění PREMIUM OUTLET PRAGUE AIRPORT, 

ze dne 10. 6. 2020, takto:  

žádost, ve které se žadatel domáhá poskytnutí rozhodnutí Úřadu o částečném zamítnutí 

přihlášky ochranné známky č. 554 024 ve znění PREMIUM OUTLET PRAGUE 

AIRPORT, ze dne 10. 6. 2020, se odmítá.  

Odůvodnění: 

Úřadu byla dne 31. 7. 2020 doručena žádost žadatele o poskytnutí informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti je: 

„Poskytnutí rozhodnutí Úřadu o částečném zamítnutí přihlášky ochranné známky č. 554 024 

ve znění PREMIUM OUTLET PRAGUE AIRPORT, ze dne 10. 6. 2020.“ 

 Dle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. „Zákon se nevztahuje na poskytování 

informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní 

zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu 

podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“  
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Žadatelem požadovaná informace je obsahem správního spisu k přihlášce ochranné 

známky č. 554 024 ve znění PREMIUM OUTLET PRAGUE AIRPORT. Nahlížení do 

správního spisu je upraveno § 38 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Dle 

citovaného ustanovení Správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, 

a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám umožní Úřad 

nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno 

právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.  

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že žadatel není účastníkem řízení o přihlášce ochranné 

známky č. 554 024. Pokud má tedy zájem nahlédnout do spisu, resp. žádat, aby Úřad pořídil 

kopii části spisu (rozhodnutí o částečném zamítnutí přihlášky) ve smyslu § 38 odst. 4 zákona 

č. 500/2004 Sb., Správní řád, je třeba, aby prokázal právní zájem nebo jiný vážný důvod. 

 

Poučení o odvolání:  

 Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení 

s § 83 a § 84 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat 

rozklad k předsedovi Úřadu do 15 dnů ode dne jeho doručení.  

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 

informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu 

(http://www.upv.cz).  
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