Úøad prùmyslového vlastnictví
Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6
Telefon: (02) 203 83 111, 24 31 15 55
Fax: (02) 24 32 47 18
è. jednací, datum podání

PØIHLÁKA OCHRANNÉ ZNÁMKY

se ádostí o zápis do rejsøíku
OZ

Potvrzení o pøijetí pøihláky vydáno

Tøída

dne:

Referent

osobnì / potou

Kód

vyplní Úøad

1 Údaje o ochranné známce - oznaète køíkem
ano

ne

èernobílé

barevné

Ochranná známka v bìném pásmu
Provedení ochranné známky

slovní

Druh ochranné známky

kombinovaná
ano

Ochranná známka je prostorová

obrazová
ne

2 Pøihlaovatel
Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
Mìsto

PSÈ

Stát
Telefon

Fax

3 Zástupce pøihlaovatele

6

(je-li pøihlaovatel zastoupen na základì plné moci)

Pøílohy - oznaète køíkem

Pøíjmení
(název)

Doklad o právu pøednosti
(uplatòuje-li pøihlaovatel
právo pøednosti mezinárodní smouvy)

Jméno

Pìt fotokopií ochranné
známky (o rozmìrech
max. A4)
Fotokopie ochranné
známky se nepøikládají
k pøihláce ochranné známky
pøihláené v bìném písmu

Ulice
Mìsto

PSÈ

Telefon

Fax

Dvì èitelné kopie seznamu
výrobkù a slueb, pokud
obsahuje více ne deset údajù

V pøípadì generální plné moci uveïte èíslo pøidìlené Úøadem
Èíslo jednací zástupce

4 Adresa pro doruèování

(vyplòuje se jen v pøípadì, e jde o adresu odlinou od adresy

2

nebo

Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
Mìsto

PSÈ

Telefon

Fax

5 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy

vytitìno programem FormFiller

(stát, datum podání, èíslo pøihláky)

3

Plná moc, je-li pøihlaovatel
zastoupen
)

Dalí pøílohy

7

Znìní nebo vyobrazení ochranné známky

8

Ochranná známka se v souladu s povoleným pøedmìtem podnikání pøihlauje pro tyto výrobky nebo sluby (vèetnì uvední tøíd)

9 Místo pro oznaèení zpùsobu platby
Správní poplatek je splatný pøi podání pøihláky
a je placen*:

V pokladnì ÚPV
Pøevodem z úètu
Potovní poukázkou
Kolkem - zde nalepit
Pozn.: Nehodící se krtnìte

10

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajù
a ádám o zápis ochranné známky

..........................................................................
podpis pøihlaovatele nebo jeho zástupce
(pøípadnì razítko u právnických osob)

Informace pro pøihlaovatele ochranné známky
Zákon o ochranných známkách è. 137/1995 Sb.
Pøihláka ochranné známky se podává písemnì u Úøadu prùmyslového vlastnictví, Antonína Èermáka 2a, Praha 6,
PSÈ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno znìní nebo vyobrazení ochranné známky.
Pøihláku ochranné známky k zápisu do rejstøíku ochranných známek mùe podat pouze právnická èi fyzická osoba
pro výrobky nebo sluby, které jsou k datu podání pøihkláky pøedmìtem jejího podnikání.
Pøihlaovatel má právo pøednosti pøed kadým, kdo pozdìji podá pøihláku shodné nebo zamìnitelné ochranné
známky pro výrobky nebo sluby tého druhu. Toto právo vzniká v okamiku, kdy pøihláka dojde Úøadu.

Pøihláka musí obsahovat

1. Název (jméno a pøíjmení) a sídlo (bydlitì) pøihlaovatele,
2. znìní èi vyobrazení pøihlaovaného oznaèení,
3. seznam konkrétních výrobkù èi slueb pøihlaovaných k ochranì vèetnì uvedení tøíd.

Znìní nebo vyobrazení

Nemá-li pøihlaovatel poadavek na zvlátní grafickou úpravu, uvede údaj, e poaduje zápis ochranné známky
v bìném písmu (ochranná známka slovní). v tomto pøípadì nemusí pøihlaovatel pøikládat k pøihláce fotokopie
pøihlaovaného oznaèení.

Seznam výrobkù nebo slueb

Výrobky a sluby se v pøihláce uvedou seøazené vzestupnì podle tøíd mezinárodní klasifikace (tøída 1 a 42).
Kadé skupinì výrobkù nebo slueb musí pøedcházet èíslo tøídy, do ní výrobky nebo sluby patøí.

Pøíklad:

(1) chemické výrobky pro prùmysl
(5) farmaceutické výrobky

Podání pøihláky podléhá správnímu poplatku

Správní poplatek za podání pøihláky a za kadou dalí tøídu výrobkù nebo slueb nad tøi tøídy se hradí pøi podání
pøihláky u Úøadu.
Správní poplatek se hradí v hotovosti v pokladnì správních poplatkù Úøadu, potovní poukázkou, nebo pøevodem
z úètu pøihlaovatele na úèet Úøadu prùmyslového vlastnictví è. 3711-21526-001/0710, ÈNB Praha 1. Pøi úhradì
poplatkù formou pøevodu se uvádí konstantní symbol 1148. Pokud se platí k ji podané èi zapsané ochranné známce
je plátce povinen identifikovat kadou platbu variabilním symbolem.
Jde o osmimístný èíselný kód, jeho sestavení je následující:

30 a èíslo popisu pøísluné ochranné známky, napø. 30777777 pro ochrannou známku èísla spisu 0-777777.

Reere

Protoe zákon o ochranných známkách nedovoluje zapisovat shodné ochranné známky pro stejné výrobky a sluby,
doporuèujeme pøed podáním pøihláky provedení reere a to osobnì v dokumentaèních fondech Úøadu, Antonína
Èermáka 2a, Praha 6, nebo na písemnou ádost za úhradu (reeri provede Úøad).

Ochranná doba

Ochranná doba ochranné známky trvá deset let a poèíná bìet ode dne, kdy pøihláka dola Úøadu. Lze ji
prodluovat obnovou zápisu na dalích deset let.

Potvrzení o pøijetí pøihláky

Pokud pøihlaovatel poaduje zaslání "Potvrzení o pøijetí pøihláky" vyplní údaje na kartì, která je souèástí této
pøihláky. Úøad po pøijetí pøihláky s doplnìnými záklandími údaji zale tuto kartu zpìt pøihlaovateli nebo jeho
zástupci (pokud je uveden).

Návod k vyplnìní pøihláky ochranné známky
1 Oznaèí se druh ochranné známky (slovní, kombinovaná, obrazová) a údaj o tom, zda se známka pøihlauje
v bìném písmu (bez zvlátní grafické úpravy).
2 Pøihlaovatel
Pole obsahuje úplný název, popøípadì jméno a pøíjmení pøihlqaovatele a jeho trvalé bydlitì èi sídlo firmy.
Telefon a èíslo faxu se uvádìjí pro potøeby osobního styku s osobou, která je oprávnìna jednat za pøihlaovatele.
3 Zástupce pøihlaovatele
Vyplòuje se v pøípadì, e pøihlaovatel je zastoupen právním zástupcem nebo obecným zástupcem podle
správního øádu.
Jedná se o název a úplnou adresu.
Èíslo generální plné moci, je èíslo pøidìlené této plné moci Úøadem, která je uloena u Úøadu. V ostatních
pøípadech se nevyplòuje.
4 Adresa pro doruèování
Uvádìjte v pøípadech, kdy na tuto adresu má být doruèována vekerá korespondence a je odliná od bodu 2 a 3.
V pøípadì zmìny této adresy musí být tato zmìna nahláena Úøadu v co nejkratí dobì.
5 Právo pøednosti podle § 6 zákona è. 137/1995 Sb. musí pøihlaovatel uplatnit ji v pøihláce ochranné známky,
nejpozdìji do tøí mìsícù od jejího podání, jinak k nìmu Úøad nepøihlíí. v pøísluném dokladu musí být uvedeno
datum podání, èíslo pøihláky a stát, odkud pøihlaovatel právo pøednosti uplatòuje.
6 Pøílohy
Oznaète køíkem pøílohy, které jsou pøiloeny a uveïte poèet doplòujících listù, jsou-li pouity.
7 Znìní nebo vyobrazení
V této èásti pøihlaovatel uvede pøíslunou ochrannou známku (její text nebo vyobrazení) a to v provedení, které
je schopné dalí reprodukce v rozmìru max. A4.
8 Seznam výrobkù a slueb
Seznam výrobkù nebo slueb nesmí být irí ne je povolený pøedmìt podnikání.
Výrobky a sluby se v pøihláce uvedou seøazené vzestupnì podle tøíd mezinárodní klasifikace (tøída 1 a 42),
Kadé skupinì výrobkù nebo slueb musí pøedcházet èíslo tøídy, do ní výrobky nebo sluby patøí.
Výrobky a sluby v seznamu uvedené musí odpovídat mezinárodní klasifikaci, její text je mono obdret
u Úøadu.
9 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby správního poplatku pøi podání pøihláky. Pøihláka je splatná pøi podání, blíe
viz zákon è.368/1992 Sb. v platném znìní, jeho nedílnou pøílohou je Sazebník správních poplatkù.
10 Pøihlaovatel podepíe tuto ádost na urèeném místì a popøípadì otiskne firemní razítko.
11 Potvrzení o pøijetí pøihláky
Pokud pøihlaovatel poaduje zaslání "Potvrzení o pøijetí pøihláky" musí vyplnit údaje na kartì, která je souèástí
této pøihláky. Úøad po pøijetí pøihláky s doplnìnými základními údaji zale tuto kartu zpìt pøihlaovateli nebo
jeho zástupci (pokud je uveden).

