
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ uPV.GOV.Cz
Antonína Čermáka 2a  160 68  Praha 6

Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.gov.cz Datová schránka: ix6aa38

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ
(podle Lisabonské dohody)

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU NÁRODNÍ ŽÁDOSTI / EU ŽÁDOSTI

Formulář č. Z26 verze: 2022    1/5

Uveďte sPisovoU značkU ÚPv národní /  
eU žádosti označení PůvodU / zeměPisného označení

nebo číslo národního záPisU označení PůvodU / 
zeměPisného označení

znění označení PůvodU / zeměPisného označení (totožné s národní / eU žádostí.):

zeměPisné vymezení Území PůvodU zboží:

výčet zboží, na něž se označení vztahUje (ve francouzštině, angličtině nebo španělštině):
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ŽADATEL (Pokud není možné uvést úplné údaje o žadateli z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list.)

KřÍŽKEM VybERTE POUZE JEDNU MOŽNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu a následně vyplňte údaje pouze v příslušném
sloupci.

ŽADATEL je:

Právnická osoba ič: Fyzická osoba datum nar.:

název / obchodní firma / sdružení: Příjmení:

jméno:

titul před jm.:

titul za jm.:

ič:

sídlo / bydliŠtě

Ulice a číslo:

obec:

Psč (jen pro čr): země (případně stát Usa):

datová schránka: tel.:

Fax: e-mail:

ZÁSTUPCE je:

Právnická osoba ič: Fyzická osoba datum nar.:

název / obchodní firma: Příjmení:

jméno:

titul před jm.:

titul za jm.:

ič:

název kanceláře:

sídlo / bydliŠtě

Ulice a číslo:

obec:

KřÍŽKEM VybERTE JEDNU MOŽNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu dle plné moci a následně vyplňte údaje pouze
v příslušném sloupci.

ZÁSTUPCE ŽADATELE 

žadatel není zastoUPen (označte křížkem.)
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číslo prezidiální plné moci: číslo jednací zástupce:

Psč: země:

datová schránka: tel.:

Fax: e-mail:

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V ČR (vyPlŇte jen v případě, je-li adresa pro doručování odliŠná od adresy žadatele nebo 
zástupce)

adresU Pro dorUčování nelze vyUžít, má-li žadatel nebo zástupce datovoU schránkU a povaha dokumentů jejich odeslání 
datovou schránkou nevylUčUje.

název kanceláře / firmy:

Příjmení: titul před jm.: titul za jm.:

jméno:

Ulice a číslo:

obec:

Psč:

-  zástupce žadatele

- žadatel

- jiná osoba*

PLÁTCE POPLATKU U MEZINÁRODNÍHO ÚřADU OMPI (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

vyPlŇte Údaje v tomto Pořadí a oddělte čárkami: název / obchodní firma nebo Příjmení a jméno, titul, ič, 
datová schránka, datum narození, Ulice a číslo, obec, Psč, země, tel., Fax, e-mail.

*)  Uveďte její jméno a adresu

ev. č. čak: reg. č. kPz:
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byl-li poplatek omPi již zaplacen, číslo potvrzení omPi o již provedené platbě:

ZPŮSOb ÚHRADy POPLATKŮ PRO OMPI (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

ZPŮSOb PLATby (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

-   Převodem na bankovní účet omPi 
 (číslo účtu: ch51 0483 5048 7080 8100 0, swift/bic: creschzz80a crédit suisse, Genève) 

- převodem na poštovní účet omPi
(číslo účtu: ch03 0900 0000 1200 5000 8, swift/bic: PoFichbe)

- převodem z účtu otevřeného u omPi; číslo účtu:

Poznámka: Poplatek pro omPi činí 1 000,- chF.

PřÍLOHy (označte křížkem.)

- Plná moc (je-li žadatel zastupován, je třeba plnou moc doložit v originále či ověřené kopii.)

- další

Poznámka:  správní poplatek se platí při podání žádosti.
kolky lze platit pouze pro platby do 5 000,- kč (včetně).

 ** ) Číslo účtu správních poplatků ÚPV: 3711-21526001/0710
 ***) ostatní informace jsou uvedeny v nápovědě.

***ZPŮSOb PLATby (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- složenkou

- Převodem z účtu**

- hotově v pokladně Úřadu

- kolkem

Místo pro nalepení kolku

Poplatek 2 500,- kč  za žádost o mezinárodní zápis označení původu. 

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU 
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POZNÁMKA

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.

Podpis 
(u právnické osoby případně i razítko)

jméno a příjmení
(hůlkovým Písmem)

datum

vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.

- žadatel

- zástupce



Formulář slouží pro podání žádosti o mezinárodní zápis již zapsaného označení původu / zeměpisného označení. V případě země-
pisných označení je však možnost jejich mezinárodního zápisu realizovatelná až po vstupu v platnost a ratifikaci Ženevského aktu 
Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU NÁRODNÍ ŽÁDOSTI / EU ŽÁDOSTI
Uvede se spisová značka národní či evropské žádosti označení původu / zeměpisného označení, pro kterou se žádost o meziná-
rodní zápis podává. Spisovou značkou se zpravidla rozumí číslo, které bylo přiřazeno národní či evropské žádosti při jejím podání 
do Úřadu průmyslového vlastnictví (označované též jako značka spisu nebo číslo přihlášky).
Pro identifikaci spisu je možno uvést ještě i číslo národního zápisu označení původu. Číslo národního zápisu označení původu 
je číslo, které bylo přiřazeno národní žádosti při jejím kladném vyřízení, tj. při zápisu do rejstříku.
Požadované údaje v polích Znění označení původu / zeměpisného označení, Zeměpisné vymezení původu zboží a Výčet zboží, na 
něž se označení vztahuje, musí být shodné s údaji obsaženými v rejstříku zapsaného označení původu / zeměpisného označení.

ŽADATEL
V tomto poli se uvedou předepsané údaje o žadateli. Žadatel v této části zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je práv-
nickou nebo fyzickou osobou. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak. Za fyzickou  
osobu se považuje jak fyzická osoba podnikající, tak fyzická osoba nepodnikající. Údaje o osobě oprávněné jednat za právnickou 
osobu (statutární orgán) se zde nevyplňují. 
Za právnickou osobu se pro účely tohoto formuláře považuje i společnost uvedená v ustanoveních § 2716 až § 2746 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve sdružení bez právní subjektivity dle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.). 
Sídlo / Bydliště - žadatel zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v příslušných rejstřících (např. obchodním, živnostenském).

ZÁSTUPCE ŽADATELE
Pokud žadatel není zastoupen, pouze křížkem označí tuto možnost a další údaje v tomto poli nevyplňuje. 
Je-li zastoupen, je nutno vyplnit předepsané údaje o zástupci (advokát, patentový zástupce, zmocněnec dle zákona č. 500/2004 Sb.,  
správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Zástupce zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo  
fyzickou osobou, a to v souladu s plnou mocí. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak.
Další údaj o zástupci (advokát, patentový zástupce) se uvede také do řádku „Titul za jm.:“
Do názvu kanceláře se může vyplnit název, který zástupce užívá v obchodním styku, aniž by měl tento název uveden v obchodním  
či jiném rejstříku.
Sídlo / Bydliště - zástupce zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v Advokátní komoře, Komoře patentových zástupců  
či v obchodním rejstříku.
Pokud má zástupce u Úřadu uloženou prezidiální plnou moc, je třeba se na ni odkázat uvedením jejího čísla.

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V ČR
Vyplňuje se jen v případě, že je požadováno zasílat korespondenci na adresu v ČR, která je odlišná od adresy žadatele nebo jeho 
zástupce. Pokud se bude doručovat na P.O. BOX, pak se „P.O. BOX“ s číslem napíše do části „Ulice a číslo“.
Má-li žadatel nebo jeho zástupce datovou schránku, adresu pro doručování nelze využít. Při doručování Úřadem průmyslového 
vlastnictví v rámci České republiky je Úřad ze zákona povinen upřednostnit doručování do datové schránky žadatele nebo jeho  
zástupce (ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění  
pozdějších předpisů), pokud maximální velikost datové zprávy nepřesáhne 20 MB (ustanovení § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., 
o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů).

PLÁTCE POPLATKU U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU OMPI
Označí se křížkem osoba, která je plátcem poplatků za mezinárodní zápis označení původu / zeměpisného označení u Meziná-
rodního úřadu OMPI.

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ PRO OMPI
Označí se křížkem použitý způsob úhrady poplatků za mezinárodní zápis označení původu / zeměpisného označení u Mezinárod-
ního úřadu OMPI. V případě již provedené platby se uvede číslo potvrzení Mezinárodního úřadu o přijetí platby. Výši mezinárodního  
poplatku stanoví Prováděcí řád k Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, pravidlo 23.

PŘÍLOHY
Pokud je přikládána plná moc, je nutné ji předložit v originále nebo její ověřenou kopii.

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
Při podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu / zeměpisného označení je třeba uhradit příslušný správní poplatek  
(zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích), který činí 2 500,- Kč. Správní poplatek je splatný při podání a může být uhrazen 
kolkovými známkami, v hotovosti v pokladně správních poplatků v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, či složenkou, nebo pře-
vodem na účet správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-21526001/0710 s uvedením variabilního symbolu platby.  
Variabilní symbol (VS) je identifikací bezhotovostní platby a musí být vždy uveden. Jde o číslo, které je složeno u označení původu / 
zeměpisného označení z číslice 8 a ze spisové značky (např. OP/ZO 2006-325 má VS 82006325). Bližší informace je možno 
získat  v informačním středisku Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na upv.gov.cz.

POZNÁMKA
Slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí.

POTVRZENÍ PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ, PODPIS
Podpisem žadatele nebo jeho zástupce (u právnických osob je možno připojit i razítko, které však podpis nenahrazuje) se potvrzuje pravdi-
vost a úplnost údajů uvedených v žádosti. Současně se křížkem označí, zda žádost podává přímo žadatel, nebo jím zmocněný zástupce.

Nápověda pro vyplnění formuláře č. Z26

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

Nápověda k formuláři č. Z26 verze: 2022
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