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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 16. června 2022 obdržel Vaši 

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

pozdějších předpisů, ve které se domáháte poskytnutí informací týkajících se ochranné 

známky O-505 354.  

 

Na základě Vaší žádosti Vám zasílám požadované informace včetně přiložených 

informačních materiálů.  

 

 Ve Vaší žádosti požadujete informace o termínu obnovy ochranné známky a době její 

ochrany, o možném přidání vyobrazení ochranné známky (logo), o případném rozšíření 

ochrany o mezinárodní zápis ochranné známky a o možnosti získání výpisu ochranné známky. 

Zároveň žádáte o sazebník správních poplatků.  

 

 Co se týče termínu obnovy ochranné známky a její ochranné doby sděluji, že zápis 

ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky se na žádost 

vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu 

ochranné známky se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti, 

avšak nejpozději v den skončení doby platnosti. Lhůtu k podání žádosti o obnovu zápisu nelze 

prodloužit a její zmeškání nelze prominout.  

 V případě ochranné známky č. O-505 354 bylo možné zažádat o obnovu zápisu na 

dalších 10 let nejdříve 18. 6. 2022, nejpozději 18. 6. 2023.  

  

 Dle § 27 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách po podání přihlášky nelze 

provádět v přihlášce změny, zejména nelze rozšířit seznam výrobků a služeb, pro které byla 

přihláška podána. Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele pouze za účelem 

změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, 

popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí 

údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované 
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označení podstatným způsobem.  

 Pokud zvažujete upravit znění ochranné známky a taktéž přidat její vyobrazení Vámi 

zvoleným logem, nelze tak učinit formou úpravy zapsané ochranné známky, nýbrž podáním 

nové přihlášky ochranné známky.  

 V příloze zasílám informační brožuru „Ochranné známky a jejich právní ochrana“.  

 

 Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky lze podat u našeho Úřadu kdykoliv 

v průběhu doby platnosti ochranné známky. Úřad může přihlásit k mezinárodnímu zápisu 

ochrannou známku, která je již zapsána do rejstříku ochranných známek České republiky, 

nebo ochrannou známku, jejíž přihláška byla podána u Úřadu. Takový mezinárodní zápis je 

však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v ČR. Pokud 

k němu nedojde, pak Mezinárodní úřad příslušný mezinárodní zápis zruší a vymaže 

z mezinárodního rejstříku.  

 V příloze zasílám informační brožuru „Přihlašování ochranných známek do 

zahraničí“.  

 

Co se týče možnosti získání výpisu ochranné známky, je možné zažádat o výpis 

z rejstříku vybraného průmyslového práva. Žádost je možné podat buď elektronicky, 

prostřednictví elektronického formuláře dostupného na webových stránkách Úřadu 

(https://upv.gov.cz/sluzby/zadost-o-vypis-z-rejstriku-v-el-podobe) nebo na základě písemné 

žádosti (přikládám v příloze) dodané Úřadu. V případě elektronické žádosti po vyplnění 

elektronického formuláře Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslána informace o výši 

a způsobu platby. Po zaplacení správního poplatku je na uvedenou e-mailovou adresu zaslán 

požadovaný výpis.  

 

Na základě Vaší žádosti též v příloze přikládám sazebník správních poplatků, jenž je 

přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením poplatků k výše 

požadovaným úkonům.  

 

Podrobnější informace najdete i na našich webových stránkách www.upv.gov.cz, 

popř. Vám ochotně poradí v našem Informačním středisku (tel. 220 383 120), resp. na 

helpdesk@upv.gov.cz a dále v přiložených informačních materiálech. 

 

 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).  

 

 

 

 

 

Příloha 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

interní auditorka 
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