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Vážený pan 

 

 

 

e-mail:  

 

Váš dopis značky / ze dne 

13. 8. 2022 

Naše značka (uveďte v odpovědi) 

2022/D220715802/11/ÚPV 

Vyřizuje / linka 

Š. Petrů/310  

Praha  

25. 8. 2022 

 

 

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 15. srpna 2022 obdržel Vaši žádost 

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

předpisů, ve které se domáháte zaslání rozhodnutí Úřadu o položení předběžné otázky 

Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci C-49/13 MF 7 z 22. 1. 2013 a dále o konečné 

rozhodnutí Úřadu v dané věci. 

 

Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám rozhodnutí Úřadu o položení 

předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie. Uvedené rozhodnutí se týkalo návrhů na 

prohlášení ochranné známky č. 174995, zn. sp. O64079 a ochranné známky č. 174996, zn. sp. 

O-64080 za neplatné.  

 

Pokud jde o Váš požadavek na poskytnutí konečného meritorního rozhodnutí Úřadu 

v dané věci, odkazujeme na základě § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, na obsah on-line databáze ochranných známek dostupné na webových 

stránkách upv.gov.cz, kde jsou konečná rozhodnutí týkající se uvedených ochranných známek 

k dispozici. Pouze k tomu doplňuji, že v případě ochranné známky zn. sp. O-64079 bylo 

rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 2. 8. 2013 (položka č. 277) v rámci přezkumu ve správním 

soudnictví zrušeno Nejvyšším správním soudem a věc byla vrácena k novému projednání zpět 

orgánu prvého stupně řízení, proti jehož následně vydanému rozhodnutí byl podán rozklad. 

Konečné rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu zatím vydáno nebylo. Pokud jde o řízení o 

návrhu na prohlášení druhé ochranné známky za neplatnou (sp. zn. O-64080), s ohledem na 

obdobný skutkový stav bylo třeba vyčkat rozhodnutí správních soudu ve věci sp. zn. O-

64079, přičemž rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 14. 6. 2022 (položka č. 306) byla věc 

vrácena orgánu prvého stupně řízení.  
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 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 – Rozhodnutí Úřadu ze dne 22. 1. 2013 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

interní auditorka 
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