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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) dne 27. listopadu 2021 obdržel Vaši 

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

předpisů, o informace, zda Úřad řešil v rámci své rozhodovací činnosti o námitkách případy, 

kdy bylo namítáno že přihlašované označení představovalo humorné napodobení (parodií, 

karikaturou, satirou) starší ochranné známky, a pokud ano, tak v jakých případech a s jakým 

výsledkem, zda Úřad řešil v rámci své rozhodovací činnosti o námitkách případy, kdy bylo 

namítáno že přihlašované označení představovalo humorné napodobení starší ochranné známky 

z vlastní iniciativy, a pokud ano, tak v jakých případech a s jakým výsledkem a o zaslání 

anonymizovaných verzí rozhodnutí ve vztahu k výše uvedeným otázkám.  

 

Na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující:   

  

1. Úřad nevede statistiku námitkových řízení, v nichž bylo namítáno, že přihlašované 

označení představuje humorné napodobení starší ochranné známky. Takový údaj nelze 

dohledat.  

2. Z vlastního podnětu, v rámci řízení o přihlášce ochranné známky, Úřad nemůže řešit 

případné humorné napodobení starší ochranné známky. V souladu s ustanovením § 4 

zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ex 

officio Úřad zjišťuje, zda přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu z 

veřejnoprávních důvodů, nikoliv z důvodů soukromoprávních.   

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.gov.cz).  

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

interní auditorka 
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