
 VI. 

pouze pro informaci 

 

 

VYHLÁŠKA 

č.   /2018 Sb., 

ze dne 

k provedení zákona o ochranných známkách 

 

 Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle § 53 zákona č. 441/2003 Sb., o 

ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a 

státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), (dále jen "zákon"): 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY 

 

§ 1 

Přihláška ochranné známky 

 

(K § 19 zákona) 

 

(1) V přihlášce ochranné známky (dále jen "přihláška") přihlašovatel uvede rovněž údaj o 

tom, zda má být přihlašované označení zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen 

"rejstřík") jako ochranná známka slovní, ochranná známka slovní grafická, ochranná známka 

obrazová, ochranná známka kombinovaná, ochranná známka prostorová, ochranná známka 

poziční, ochranná známka se vzorem, ochranná známka tvořená výlučně barvou nebo 

kombinací barev, ochranná známka zvuková, ochranná známka pohybová, ochranná známka 

multimediální nebo ochranná známka hologramová anebo uvede, že přihlašované označení 

má být zapsáno jako jiný než uvedený druh ochranné známky (dále jen „druh ochranné 

známky“). Obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném písmu než latince, přihlašovatel uvede 

přepis těchto údajů do latinky. 

 

(2) Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí den podání přihlášky a 

přidělí jí číslo spisu. 

 

§ 2 

 

Vyjádření přihlašovaného označení 

 

(K § 19 zákona) 

 

(1) Přihlašované označení se vyjádří v jakékoli vhodné formě s využitím všeobecně 

dostupných technologií, pokud ji lze jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, 

srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAR7H6YK9)



2 

 

veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany poskytované vlastníkovi ochranné 

známky.  

(2) V případě, že je k vyjádření přihlašovaného označení v přihlášce doplněn popis, 

slouží pouze k výkladu vyjádření, aniž by rozšiřoval či jakkoli měnil rozsah ochrany 

poskytované vlastníkovi ochranné známky. 

(3) Přihlašované označení se vyjádří s ohledem na druh ochranné známky:  

a) v případě ochranné známky tvořené výlučně slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo 

římskými číslicemi, dalšími obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací (slovní 

ochranná známka) se přihlašované označení vyjádří předložením znění ochranné známky 

v běžném písmu a v obvyklém rozvržení bez jakýchkoli grafických prvků nebo barev, 

b) v případě ochranné známky využívající neobvyklé znaky, styly nebo rozvržení, grafický 

prvek nebo barvu (slovní grafická ochranná známka), včetně známek, jež jsou tvořeny 

výlučně obrazovými prvky (obrazová ochranná známka) nebo kombinací slovních a 

obrazových prvků (kombinovaná ochranná známka), se přihlašované označení vyjádří 

předložením plošného vyobrazení označení znázorňujícího veškeré jeho prvky a případně také 

jeho barvy, 

c) v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné trojrozměrným tvarem, zahrnujícím 

nádoby, obal, samotný výrobek nebo jeho ztvárnění (prostorová ochranná známka), se 

přihlašované označení vyjádří předložením buď plošného grafického vyobrazení tvaru, 

zahrnujícího i obrazy vytvořené počítačem, nebo plošného fotografického vyobrazení; 

grafické nebo fotografické vyobrazení může zahrnovat různé náhledy,  

d) v případě ochranné známky vyznačující se zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka 

na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna (poziční ochranná známka), se 

přihlašované označení vyjádří předložením plošného vyobrazení, jež náležitě určuje pozici 

známky a její velikost nebo proporce u příslušných výrobků; prvky, které netvoří součást 

předmětu zápisu, se vizuálně označí nejlépe přerušovanými nebo tečkovanými čarami; 

vyjádření může být doplněno popisem, který uvádí, jakým způsobem je ochranná známka k 

výrobku připevněna, 

e) v případě ochranné známky tvořené výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují 

(ochranná známka se vzorem), se přihlašované označení vyjádří předložením plošného 

vyobrazení znázorňujícího opakující se vzor; vyjádření může být doplněno popisem, který 

uvádí, jakým způsobem se prvky ve vzoru pravidelně opakují, 

f) v případě ochranné známky tvořené výlučně barvou či kombinací barev: 

1. je-li ochranná známka tvořena výlučně jednou barvou, vyjádří se přihlašované 

označení předložením plošného vyobrazení této barvy a jejím označením podle všeobecně 

uznávaného kódu barev, 

2. je-li ochranná známka tvořena výlučně barevnou kombinací, vyjádří se přihlašované 

označení předložením plošného vyobrazení znázorňujícího systematické uspořádání 

kombinace barev jednotným a předem stanoveným způsobem a označením těchto barev podle 

všeobecně uznávaného kódu barev; k vyjádření lze doplnit popis uvádějící systematické 

uspořádání barev, 

g) v případě ochranné známky tvořené výlučně zvukem nebo kombinací zvuků (zvuková 

ochranná známka) se přihlašované označení vyjádří předložením audio nahrávky 

reprodukující zvuk nebo notového zápisu s přesným zachycením zvuku, 
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h) v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné pohybem nebo změnou pozice prvků na 

známce (pohybová ochranná známka) se přihlašované označení vyjádří předložením 

videonahrávky nebo řady statických obrazů v příslušném pořadí znázorňujících pohyb nebo 

změnu pozice; jsou-li použity statické obrazy, mohou být očíslovány nebo doplněny popisem 

vysvětlujícím jejich pořadí, 

i) v případě ochranné známky tvořené nebo doplněné kombinací obrazu a zvuku 

(multimediální ochranná známka) se přihlašované označení vyjádří předložením 

audiovizuální nahrávky obsahující kombinaci obrazu a zvuku, 

j) v případě ochranné známky tvořené prvky s holografickými znaky (hologramová ochranná 

známka) se přihlašované označení vyjádří předložením videonahrávky nebo plošného 

grafického nebo fotografického vyobrazení obsahujícího náhledy, které jsou nezbytné pro 

náležité rozpoznání holografického efektu v jeho plném rozsahu. 

(4) Není-li přihlašované označení zahrnuto v některém z druhů uvedených v odstavci 3, 

vyjádří se v souladu s kritérii stanovenými v odstavci 1, přičemž vyjádření může být doplněno 

popisem.  

(5) Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník“) a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup technické požadavky kladené na vyjádření 

přihlašovaného označení v elektronické podobě.  

(6) Není-li přihlašované označení vyjádřeno v přihlášce v elektronické podobě, přiloží 

přihlašovatel jeho plošné vyobrazení o velikosti A8 až A4, které je schopno jasně 

reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech se všemi prvky a případně také 

barvami.  

(7) Není-li zřejmá orientace přihlašovaného označení, naznačí se doplněním slov „horní 

část“ na každém vyobrazení. 

(8) Předložení vzorků nepředstavuje náležité vyjádření přihlašovaného označení. 

 

§ 3 

 

Připomínky 

 

(K § 24 zákona) 

 

 Připomínky k přihlášce obsahují: 

  

a) příjmení, jméno, adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině a státní 

příslušnost, popřípadě adresu pro doručování u fyzické osoby; název a sídlo, popřípadě adresu 

pro doručování u právnické osoby (dále „údaje o totožnosti“), která uplatnila připomínky, 

 

b) údaje o čísle spisu přihlášky, k níž se uplatňují připomínky, včetně údajů o totožnosti 

přihlašovatele (dále jen "údaje o přihlášce"), 

  

c) věcné odůvodnění připomínek, 

  

d) podpis podatele připomínek. 
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§ 4 

 

Námitky 

 

(K § 25 zákona) 

 

 (1) Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku obsahují: 

 

a) údaje o totožnosti osoby, která podává námitky (dále jen "namítající"), 

 

b) údaje o přihlášce, proti níž námitky směřují, 

 

c) označení výrobků nebo služeb, jichž se námitky týkají, nebo údaj, že se námitky týkají 

všech výrobků či služeb uvedených v přihlášce, 

 

d) údaje o starších právech namítajícího, na nichž jsou námitky založeny, 

 

e) údaj, zda jsou námitky založeny na výrobcích nebo službách chráněných staršími právy 

namítajícího včetně případného označení těchto výrobků nebo služeb, 

 

f) věcné odůvodnění námitek, 

 

g) čeho se namítající domáhá, 

  

h) podpis namítajícího. 

 

 (2) Namítající prokazuje odůvodněnost svého podání důkazy umožňujícími projednání 

každé z námitek uplatněných na základě starších práv, která náleží témuž namítajícímu, 

přičemž uvede seznam předkládaných důkazů včetně stručného popisu jejich obsahu. 

 

  

§ 5 

 

Úprava přihlášky nebo ochranné známky 

 

(K § 27 zákona) 

 

 Žádost o úpravu přihlášky nebo ochranné známky obsahuje: 

 

a) údaje o přihlášce nebo v případě ochranné známky údaje o čísle spisu přihlášky anebo čísle 

zápisu včetně údajů o totožnosti vlastníka ochranné známky (dále jen "údaje o ochranné 

známce"), 

 

b) požadovanou úpravu,  

 

c) podpis přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky. 
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§ 6 

 

Rozdělení přihlášky nebo ochranné známky 

 

(K § 27 zákona) 

 

 Žádost o rozdělení přihlášky nebo ochranné známky obsahuje: 

 

a) údaje o přihlášce nebo údaje o ochranné známce, 

 

b) údaj o tom, jak požaduje přihlašovatel přihlášku nebo vlastník ochranné známky ochrannou 

známku rozdělit spolu se seznamem výrobků nebo služeb, které jsou předmětem rozdělené 

přihlášky nebo ochranné známky, s uvedením pořadí tříd podle mezinárodního třídění1) spolu 

s příslušným číslem třídy a s uvedením dne vzniku práva přednosti pro každou z rozdělených 

přihlášek nebo ochranných známek, 

 

c) podpis přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky. 

 

§ 7 

 

Změna vlastníka ochranné známky nebo přihlašovatele 

 

(K § 15 a 16 zákona) 

 

 (1) Žádost o zápis změny vlastníka ochranné známky do rejstříku obsahuje: 

 

a) údaje o ochranné známce, 

 

b) údaje o totožnosti nabyvatele ochranné známky, 

 

c) údaj o tom, zda se ochranná známka převádí nebo zda přechází pro všechny výrobky 

či služby, pro něž je zapsána, nebo jen pro některé z nich uvedené v pořadí tříd 

mezinárodního třídění1) spolu s příslušným číslem třídy, 

 

d) podpis žadatele. 

 

 (2) Při převodu ochranné známky se k žádosti přiloží převodní listina, nebo výňatek z 

převodní listiny, popřípadě jiný doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky. Při 

přechodu se k žádosti přikládá doklad o přechodu ochranné známky. Je-li doklad o převodu, 

popřípadě přechodu ochranné známky vyhotoven v jiném než českém jazyce, může Úřad 

žádat jeho překlad. 

 

 (3) Pro žádost o zápis převodu nebo přechodu přihlášky se přiměřeně použije 

ustanovení odstavců 1 a 2. 

  

 (4) K žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky podle § 16 zákona se 

přiloží pravomocné rozhodnutí soudu ve věci změny vlastníka ochranné známky. 
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§ 8 

 

Jiná práva 

 

(K § 17 zákona) 

 

 (1) Žádost o zápis zástavního práva k ochranné známce nebo přihlášce, výkonu 

rozhodnutí či exekuce nebo insolvenčního řízení do rejstříku obsahuje: 

  

a) údaje o přihlášce nebo údaje o ochranné známce, 

  

b) údaje o totožnosti oprávněné osoby, 

  

c) podpis žadatele. 

  

 (2) K žádosti o zápis zástavního práva k ochranné známce nebo přihlášce se přikládá 

zástavní smlouva, rozhodnutí soudu nebo správního úřadu. 

  

 (3) K žádosti o zápis výkonu rozhodnutí či exekuce se přikládá pravomocné 

rozhodnutí soudu, správního úřadu nebo exekuční příkaz. 

  

 (4) Je-li doklad k prokázání jiných práv předložen v jiném než českém jazyce, může 

Úřad žádat jeho překlad. 

 

§ 9 

 

Licence 

 

(K § 18 zákona) 

 

 (1) Žádost o zápis licenční smlouvy do rejstříku obsahuje: 

  

a) údaje o přihlášce nebo údaje o ochranné známce, 

  

b) údaje o totožnosti poskytovatele licence, 

  

c) údaje o totožnosti nabyvatele licence, 

  

d) označení výrobků nebo služeb, jichž se licenční smlouva týká, nebo údaj, že se licenční 

smlouva týká všech výrobků či služeb, 

  

e) údaje o tom, zda je licence výhradní nebo nevýhradní, 

  

f) podpis žadatele. 

  

 (2) K žádosti o zápis licenční smlouvy do rejstříku se přiloží licenční smlouva, 

popřípadě její výňatek nebo jiný doklad prokazující poskytnutí licence. Je-li licenční smlouva 

nebo jiný doklad v jiném než českém jazyce, může Úřad žádat jejich překlad. 
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§ 10 

 

Obnova zápisu ochranné známky 

 

(K § 29 a 29a zákona) 

 

 (1) Žádost o obnovu zápisu ochranné známky do rejstříku obsahuje: 

  

a) údaje o ochranné známce, jíž se obnova týká,  

 

b) podpis žadatele.  

 

   

(2) Má-li být zápis ochranné známky obnoven jen pro některé z výrobků nebo služeb, 

pro které je ochranná známka zapsána, je vlastník ochranné známky povinen v žádosti uvést 

výčet výrobků nebo služeb, pro něž má být zápis ochranné známky obnoven, nebo uvést 

výrobky nebo služby, které mají být ze seznamu vypuštěny. 

 

 

§ 11 

 

Návrh na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou  

 

 (K § 31 a 32a zákona) 

 

 (1) Návrh na zrušení nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou obsahuje: 

  

a) údaje o ochranné známce, proti níž návrh směřuje, 

  

b) údaje o totožnosti navrhovatele, 

  

c) označení výrobků nebo služeb, jichž se návrh na zrušení nebo prohlášení ochranné známky 

za neplatnou týká, nebo údaj, že se návrh týká všech výrobků či služeb, 

 

d) údaje o starších právech navrhovatele, na nichž je návrh založen, pokud je návrh podán 

podle § 32 odst. 3 zákona, 

 

e) údaj, zda je návrh založen na výrobcích nebo službách chráněných staršími právy 

navrhovatele včetně případného označení těchto výrobků nebo služeb, 

  

f) věcné odůvodnění návrhu, 

 

g) čeho se navrhovatel domáhá, 

 

h) podpis navrhovatele. 
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(2) Navrhovatel prokazuje odůvodněnost návrhu na zrušení nebo prohlášení ochranné 

známky za neplatnou důkazy umožňujícími projednání návrhu, přičemž uvede seznam 

předkládaných důkazů včetně stručného popisu jejich obsahu. 

 

§ 12 

 

Žádost o předložení důkazů o řádném užívání 

 

(K § 26a a 32c zákona) 

 

(1) Žádost o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky obsahuje: 

 

a) údaje o totožnosti žadatele, 

 

b) údaje o přihlášce, proti níž námitky směřují, nebo údaje o ochranné známce, proti níž 

směřuje návrh na její prohlášení za neplatnou, 

 

b) údaje o starší ochranné známce či starších ochranných známkách, jichž se žádost týká, 

 

c) označení výrobků a služeb, pro něž je doložení řádného užívání ochranné známky 

požadováno, nebo údaj o tom, že je požadováno doložení řádného užívání pro všechny 

výrobky nebo služby, na nichž jsou námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za 

neplatnou založeny, 

 

d) odůvodnění přípustnosti žádosti, které obsahuje údaje o tom, že se jedná o starší ochrannou 

známku či starší ochranné známky,  

 

1. v případě řízení o námitkách ke dni podání nebo ke dni vzniku práva přednosti 

přihlášky nebo  

2. v případě řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou ke dni podání návrhu 

na prohlášení ochranné známky za neplatnou, popřípadě rovněž ke dni podání přihlášky nebo 

ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky,  

 

e) podpis žadatele. 

 

 

(2) Žádost podle odstavce 1 musí být podána v samostatném podání, musí být 

bezpodmínečná a výslovně vyjádřená. 

 

 

§ 13 

 

Doložení řádného užívání ochranné známky 

 

(K § 26a, 31a a 32c zákona) 

 

(1) Za účelem doložení řádného užívání ochranné známky se předkládají důkazy, které 

poukazují zejména na místo, čas, rozsah a povahu užívání v souladu s § 13 odst. 2 zákona a na 
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užívání ochranné známky ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je ochranná známka 

zapsána a pro něž se požaduje doložit její užívání. K prokázání řádného užívání se předkládají 

například faktury, dodací listy, objednávky, smlouvy, katalogy, ceníky, obaly, etikety či 

reklamní materiály včetně inzerce v tisku. 

 

(2) Důkazy o řádném užívání ochranné známky se předkládají jako příloha průvodního 

podání, které obsahuje jejich seznam včetně stručného popisu jejich obsahu.  

 

 

§ 14 

  

Rejstřík 

 

(K § 44 zákona) 

 

 (1) Rejstřík obsahuje: 

  

a) číslo spisu přihlášky, 

  

b) číslo zápisu ochranné známky, 

  

c) den podání přihlášky, 

  

d) den vzniku práva přednosti, 

 

e) datum zveřejnění přihlášky ve Věstníku, 

  

f) den zápisu ochranné známky do rejstříku, od něhož běží lhůta 5 let podle § 13 zákona, 

  

g) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření včetně případného popisu ochranné známky; 

obsahuje-li ochranná známka údaje v jiném písmu než latince a uvedl-li tyto údaje 

přihlašovatel v přihlášce, přepis těchto údajů do latinky,  

h) údaj, zda ochranná známka je tvořena výlučně jednou barvou nebo kombinací barev včetně 

uvedení názvu či čísla barev podle všeobecně uznávaného kódu barev,  

i) třídy obrazových prvků ochranné známky2), 

  

j) údaje o totožnosti přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky, 

  

k) druh ochranné známky, 

  

l) výrobky či služby, pro které je ochranná známka zapsána, seřazené v pořadí tříd 

mezinárodního třídění1) spolu s příslušným číslem třídy, 

  

m) omezení rozsahu ochrany, 

  

n) převody nebo přechody ochranné známky nebo přihlášky, včetně údajů o totožnosti 

nabyvatele, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAR7H6YK9)



10 

 

  

o) jiná práva k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti oprávněného, 

  

p) licenční smlouvy k ochranné známce nebo přihlášce a údaje o totožnosti nabyvatele 

licence, 

  

q) data obnov zápisu ochranné známky, 

  

r) údaje o totožnosti členů či společníků právnické osoby oprávněných užívat kolektivní 

ochrannou známku, 

  

s) údaje o totožnosti zástupce přihlašovatele nebo vlastníka ochranné známky, 

  

t) zrušení ochranné známky, prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo jiný zánik práv k 

ochranné známce, včetně vzdání se práva k ochranné známce, 

 

u) ostatní rozhodné údaje určené Úřadem. 

 

§ 15 

 

Podání 

 

Jsou-li podání podle § 3, 4, 11, 12 a 13 předložena v listinné podobě, předkládají se včetně 

důkazů ve dvojím vyhotovení.  

 

§ 16 

 

Žádost o mezinárodní zápis 

 

(K § 47 zákona) 

 

 (1) Je-li ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis ochranné 

známky obsahuje: 

  

a) údaje o ochranné známce, 

  

b) znění či plošné vyobrazení ochranné známky, které je totožné se zněním nebo plošným 

vyobrazením uvedeným v zápisu do rejstříku; je-li ochranná známka přihlášena v jiném písmu 

než latince, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do 

latinky, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti a přepis do arabských 

číslic, 

  

c) údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka 

ochranné známky zapsanými v rejstříku, popřípadě údaje o zástupci, 

  

d) seznam výrobků nebo služeb, který nesmí být širší než seznam výrobků či služeb, pro které 

je známka zapsána v rejstříku, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny 

seřazených v pořadí tříd mezinárodního třídění1) spolu s příslušným číslem tohoto třídění, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAR7H6YK9)



11 

 

  

e) seznam smluvních stran mezinárodní smlouvy3), ve kterých je požadována ochrana, 

  

f) způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy3), údaje o 

totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Mezinárodního úřadu Světové organizace 

duševního vlastnictví (dále jen "mezinárodní úřad") o již provedené platbě, 

  

g) je-li ochranná známka v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo 

v angličtině; je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této 

skutečnosti, 

  

h) podpis přihlašovatele, 

  

i) další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou3). 

  

 (2) Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku, žádost o mezinárodní zápis 

ochranné známky obsahuje údaje o přihlášce, den jejího podání u Úřadu a údaje uvedené v 

odstavci 1 písm. b) až i). 

 

  (3) K žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky v listinné podobě přihlašovatel 

přiloží plošné vyobrazení ochranné známky o rozměrech minimálně 15 x 15 mm a maximálně 

80 x 80 mm, které je schopno jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech 

se všemi prvky a případně také barvami. Technické požadavky kladené na vyobrazení 

ochranné známky v elektronické podobě Úřad zveřejní ve Věstníku a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Přihlašované označení včetně barevného provedení musí být totožné s 

označením uvedeným v přihlášce nebo s ochrannou známkou zapsanou v rejstříku.  

 

§ 17 

 

Žádost o zápis změn týkajících se mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku ochranných 

známek 

 

(K § 47 zákona) 

 

 Žádost týkající se každé jednotlivé změny obsahuje: 

  

a) číslo mezinárodní ochranné známky, 

  

b) číslo spisu mezinárodní ochranné známky, pokud bylo přiděleno, 

  

c) údaje o totožnosti vlastníka mezinárodní ochranné známky, 

  

d) údaj o požadovaném úkonu, 

  

e) způsob placení poplatků za úkon podle mezinárodní smlouvy3), údaje o totožnosti plátce, 

popřípadě číslo potvrzení mezinárodního úřadu o již provedené platbě, 

  

f) další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou3), 
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g) podpis žadatele. 

 

§ 18 

 

Ochranná známka Evropské unie 

 

(K § 50 zákona) 

 

  

 Po zahájení národního řízení o přeměně přihlášky ochranné známky Evropské unie 

nebo ochranné známky Evropské unie na přihlášku národní ochranné známky přiloží žadatel 

na výzvu Úřadu vyjádření přihlašovaného označení v souladu s § 2. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

ÚČINNOST 

 

§ 19 

  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019  

 

Předseda: 

 

 

____________________  

 
1) Niceská úmluva o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 

15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 

1977, uveřejněná pod č. 118/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 77/1985 Sb. 

  
2) Vídeňská dohoda o mezinárodním třídění obrazových prvků ochranných známek ze dne 12. 

června 1973, doplněná 1. 10. 1985. 

  
3) Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek ze dne 14. 

dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 

1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934, v Nice dne 15. června 

1957 a ve Stockholmu dne 14. července 1967, uveřejněná pod č. 65/1975 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 78/1985 Sb., a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných 

známek sjednaný v Madridu dne 27. června 1989, uveřejněný pod č. 248/1996 Sb. 
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