
Změny Společného prováděcího řádu k Madridské dohodě o mezinárodním 

zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě 

 

 

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD 

K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU 

OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ 

(ve znění platném k 1. lednu 2015) 

 

 

SEZNAM PRAVIDEL 

 

[...] 

 

 

KAPITOLA PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

[...] 

 

Pravidlo 5bis 

Pokračování v řízení 

 

(1) [Žádost] a) Pokud přihlašovatel nebo majitel nesplnil některou z lhůt stanovených nebo 

uvedených v pravidlech 11 2) a 3), 20bis 2), 24 5) b ), 26 2), 34 3) c) III) a 39 1), Mezinárodní 

úřad nicméně bude pokračovat v řízení o mezinárodní přihlášce, následném vyznačení, platbě 

nebo žádosti, pokud: 

          I)  je Mezinárodnímu úřadu  za tímto účelem předložena žádost  na úředním formuláři 

podepsaná přihlašovatelem nebo majitelem; a 

          II)  žádost  je obdržena, poplatek uvedený v sazebníku poplatků je zaplacen, a spolu se 

žádostí, jsou splněny všechny náležitosti s ohledem na stanovenou lhůtu, ve lhůtě dvou 

měsíců ode dne uplynutí uvedené lhůty. 

    b) Žádost, která není v souladu s body  I) a II) pododstavce a) se nepovažuje za takovou a 

je to oznámeno přihlašovateli  nebo majiteli. 

 

(2) [Zapsání a oznámení] Mezinárodní úřad zapíše do mezinárodního rejstříku každé 

pokračování v řízení a informuje o tom přihlašovatele nebo majitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITOLA ČTVRTÁ 

SKUTEČNOSTI VE SMLUVNÍCH STRANÁCH, KTERÉ MAJÍ 

DOPAD NA MEZINÁRODNÍ ZÁPISY 

[...] 

 

Pravidlo 20bis 

 

Licence 

[...] 

3) [Zapsání a oznámení] 

            [...] 

       c) Bez ohledu na písmeno b), jestliže bylo zapsáno pokračování v řízení podle pravidla 

5bis, licence se zapíše do mezinárodního  rejstříku  ke dni uplynutí lhůty stanovené v odstavci 

2). 

 

 

            [...] 

 

 

KAPITOLA PÁTÁ 

NÁSLEDNÁ VYZNAČENÍ; ZMĚNY 

[...] 

 

Pravidlo 27 

Zapsání a oznámení změny nebo zrušení;  

sloučení mezinárodních zápisů; prohlášení o neúčinnosti změny majitele nebo omezení 
 

1) /Zapsání a oznámení změny nebo zrušení/ 

 [...] 

c) Bez ohledu na pododstavec b), jestliže bylo zapsáno pokračování v řízení podle pravidla 

5bis, změna nebo zrušení se zapíše do mezinárodního rejstříku ke dni uplynutí lhůty 

stanovené v pravidle 26 2), kromě toho, je-li je žádost podána v souladu s pravidlem 25 2)c), 

může být zápis učiněn k pozdějšímu datu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAPITOLA ŠESTÁ 

OBNOVY 

[...] 

Pravidlo 30 

Podrobnosti týkající se obnovy 

 

1) /Poplatky/ a) Mezinárodní zápis se obnovuje zaplacením poplatků nejpozději 

k datu, kdy má být provedena obnova mezinárodního zápisu, a to 

                [...] 

                   III) doplňkového poplatku nebo individuálního poplatku pro každou vyznačenou 

smluvní stranu, pro niž není v mezinárodním rejstříku zapsáno žádné prohlášení o odmítnutí 

podle pravidla 18ter nebo pro niž není zapsána žádná neplatnost pro všechny příslušné 

výrobky a služby; poplatky jsou uvedeny v bodě 6 sazebníku poplatků. Tato platba však může 

být učiněna ve lhůtě šesti měsíců po datu, kdy má být provedena obnova mezinárodního 

zápisu za předpokladu, že bude současně zaplacen příplatek uvedený v bodě 6.5 sazebníku 

poplatků.. 

                    [...] 

 

2) /Další podrobnosti/ a) Jestliže si majitel nepřeje obnovit mezinárodní zápis pro vyznačenou 

smluvní stranu, pro niž není do mezinárodního rejstříku zapsáno žádné prohlášení o odmítnutí 

podle pravidla 18ter pro všechny příslušné výrobky nebo služby, musí být platba 

požadovaných poplatků doplněna prohlášením majitele, že se pro tuto smluvní stranu nemá 

zapisovat obnova mezinárodního zápisu do mezinárodního rejstříku. 

            

b) Jestliže si majitel přeje obnovit mezinárodní zápis pro vyznačenou smluvní stranu 

bez ohledu na to, že je v mezinárodním rejstříku zapsáno pro tuto smluvní stranu prohlášení o 

odmítnutí podle pravidla 18ter pro všechny příslušné výrobky a služby, musí být platba 

požadovaných poplatků, včetně doplňkového nebo individuálního poplatku pro tuto smluvní 

stranu, doplněna prohlášením majitele, že má být do mezinárodního rejstříku zapsána obnova 

mezinárodního zápisu pro tuto smluvní stranu. 

 

c) Mezinárodní zápis se neobnoví pro vyznačenou smluvní stranu, pro niž byla 

zapsána neplatnost pro všechny výrobky a služby podle pravidla 19 odst. 2) nebo pro niž bylo 

zapsáno vzdání se podle pravidla 27 odst. 1) písm. a). Mezinárodní zápis se neobnoví pro 

vyznačenou smluvní stranu pro výrobky a služby, pro něž byla zapsána neplatnost účinků 

mezinárodního zápisu v této smluvní straně podle pravidla 19 odst. 2) nebo pro něž bylo 

zapsáno omezení podle pravidla 27 odst. 1) písm. a). 

 

d) Jestliže prohlášení podle pravidla 18ter 2)II) nebo 18ter 4) je 

zapsánov mezinárodním rejstříku, mezinárodní zápis se neobnoví pro příslušnou vyznačenou 

smluvní stranu pro výrobky a služby, které nejsou zahrnuty v tomto prohlášení, pokud 

požadovaná platba není doprovázena prohlášením majitele, že mezinárodní zápis má být 

obnoven též pro tyto výrobky a služby.   

 

e) Skutečnost, že se mezinárodní zápis neobnoví podle pododstavce d) pro všechny 

příslušné výrobky a služby, se nepovažuje za změnu ve smyslu článku 7 odst. 2) Dohody nebo 

článku 7 odst. 2) Protokolu.  Skutečnost, že se mezinárodní zápis neobnoví pro všechny 



vyznačené smluvní strany, se nepovažuje za změnu ve smyslu článku 7 odst. 2) Dohody nebo 

článku 7 odst. 2) Protokolu. 

[...] 

 
 

Pravidlo 31 

 

Zapsání obnovy; oznámení a osvědčení 

 

[...] 

 

 

4) /Oznámení o neobnovení/ a) Jestliže není mezinárodní zápis obnoven, oznámí Mezinárodní 

úřad tuto skutečnost majiteli, zástupci, pokud existuje, a Úřadům všech smluvních stran 

vyznačených v tomto mezinárodním zápisu. 

            b) Jestliže není mezinárodní zápis obnoven pro některou vyznačenou smluvní stranu, 

Mezinárodní úřad to oznámí majiteli, zástupci, pokud existuje, a Úřadu této smluvní strany.  

 

 

 

 

 

 

Změna Sazebníku poplatků  

 

Sazebník poplatků 

 

(s platností od 1. ledna 2015) 

 

                                                                                              švýcarské franky 

 

[...] 

 

7. Změny 

 

[...] 

7.5 Zapsání licence k mezinárodnímu zápisu nebo změny v již zapsané licenci   177 

7.6 Žádost o pokračování v řízení podle pravidla 5bis 1)                                   200 


