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ANNEX 
Prováděcí řád k Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich mezinárodním 

zápisu 
(účinný od 1.1.2010) 

 
SEZNAM PRAVIDEL 

[…] 
 
Kapitola čtvrtá: Prohlášení o odmítnutí ochrany;Volitelná prohlášení o udělení ochrany 
 
[…] 
 
Volitelná prohlášení o udělení ochrany  
[…] 
 
Kapitola šestá: Ostatní ustanovení a poplatky  
[…] 
 
Pravidlo 23bis: Administrativní pokyny 
[…] 
 
Kapitola čtvrtá 
Prohlášení o odmítnutí ochrany; Volitelná prohlášení o udělení ochrany  
[…] 
 
Pravidlo 11bis - Volitelná prohlášení o udělení ochrany 

(1) [Prohlášení o udělení ochrany v případech neoznámení jejího odmítnutí]  
 
(a) Příslušný orgán smluvní země, který neoznámil prohlášení o odmítnutí Mezinárodnímu 

úřadu může ve lhůtě jednoho roku dle Článku 5 odst. 3) Dohody zaslat Mezinárodnímu úřadu 

prohlášení o udělení ochrany označení původu, které je předmětem mezinárodního zápisu, 

v této smluvní zemi. 

 

(b) Toto prohlášení musí obsahovat: 

(i) označení příslušného orgánu smluvní země činící prohlášení, 

(ii) číslo dotčeného mezinárodního zápisu, pokud možno doplněné o další informace 

umožňující potvrzení totožnosti mezinárodního zápisu, jako je název označení původu, a  

(iii) datum prohlášení. 

 

 

 



(2) [Prohlášení o přiznání ochrany po předcházejícím odmítnutí  

(a) Příslušný orgán smluvní země, který Mezinárodnímu úřadu oznámil prohlášení o 

odmítnutí, může, namísto oznámení o zpětvzetí odmítnutí, zaslat v souladu s Pravidlem 11 

odst. 1), Mezinárodnímu úřadu prohlášení o přiznání ochrany označení původu, které je 

předmětem mezinárodního zápisu, v dotčené smluvní zemi.  

 

(b) Toto prohlášení musí obsahovat: 

(i) označení příslušného orgánu smluvní země činící prohlášení, 

(ii) číslo dotčeného mezinárodního zápisu, pokud možno doplněné o další informace 

umožňující potvrzení totožnosti mezinárodního zápisu, jako je název označení původu, a  

(iii) datum, ke kterému je ochrana přiznána. 

 

(3) [Zápis do mezinárodního rejstříku a oznámení příslušnému orgánu země původu]  

Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku všechna prohlášení podle odstavce 1) 

nebo 2) a oznámí toto prohlášení příslušnému orgánu země původu. 

 

 
Kapitola šestá 
Ostatní ustanovení a poplatky 

[…] 

Pravidlo 22 

Způsoby oznámení Mezinárodního úřadu 

 

(1) [Oznámení mezinárodního zápisu]  

Oznámení mezinárodního zápisu podle pravidla 7 odst. 1)zašle Mezinárodní úřad příslušnému 

orgánu každé smluvní země doporučenou poštou s potvrzením o doručení nebo jakýmkoliv 

jiným způsobem umožňujícím Mezinárodnímu úřadu určit datum doručení oznámení tak, jak 

stanoví Administrativní pokyny 

[…] 

 

Pravidlo 23bis 

Administrativní pokyny 

(1) [Vytvoření administrativních pokynů; Okruh záležitostí jimi upravených 



(a) Generální ředitel vytvoří administrativní pokyny. Generální ředitel je oprávněn ke změně 

administrativních pokynů. Před jejich vytvořením nebo změnou se generální ředitel poradí 

s příslušnými orgány těch smluvních zemí, které mají přímý zájem na navrhovaných 

administrativních pokynech nebo jejich navrhované změně. 

 

(b) Administrativní pokyny upraví ty záležitosti, na jejichž úpravu tento Prováděcí řád 

výslovně odkazuje a podrobnosti týkající se aplikace tohoto Prováděcího řádu.  

 

(2) [Kontrola za pomoci Shromáždění]  

Shromáždění může vyzvat generálního ředitele, aby změnil kterékoli z jednotlivých 

ustanovení Administrativních pokynů a generální ředitel takto na výzvu musí učinit.  

 

(3) [Zveřejnění a nabytí účinnosti] 

(a) Administrativní pokyny a jejich jakékoliv změny musí být zveřejněny ve Věstníku.  

 

(b) Při každém zveřejnění bude určeno datum, ke kterému zveřejněná ustanovení nabývají 

účinnosti. Tato data mohou být odlišná pro jednotlivá ustanovení, pouze však za předpokladu, 

že žádné ustanovení nemůže být prohlášeno za účinné ještě před svým zveřejněním.  

 

(4) [Rozpor s Dohodou nebo Prováděcím řádem] 

 V případě rozporu mezi jakýmkoli ustanovením administrativních pokynů na jedné straně a 

kterýmkoli ustanovením Dohody nebo Prováděcího řádu má přednost příslušné ustanovení 

Dohody nebo Prováděcího řádu. 

[…] 

 

 

 […] 
[Konec dokumentu] 


