
Společný prováděcí řád k Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejich 

mezinárodním zápisu a k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a 

zeměpisných označeních, 

 

ve znění účinném od 1. ledna 2023 

 

Hlava II 

Žádosti a mezinárodní zápis 

 

Pravidlo 7  

Zápis do mezinárodního rejstříku 

[…] 

(4) [Provádění čl. 29 odst. (4) a čl. 31 odst. (1) Ženevského aktu]  

 (a) Jestliže Ženevský Akt ratifikoval nebo k němu přistoupil stát, který je smluvní 

stranou Lisabonské dohody nebo Aktu z r. 1967, vztahuje se Pravidlo 5 odst. (2)-(4) obdobně i 

na mezinárodní zápisy označení původu, účinné ve vztahu k tomuto státu podle Lisabonské 

dohody nebo Aktu z r. 1967. Mezinárodní úřad ověří u příslušného orgánu případné změny, 

které je třeba učinit s ohledem na požadavky Pravidla 3 odst. (1) a Pravidla 5, odst. (2) až (4), 

za účelem jejich zápisu podle Ženevského Aktu, a o takto upravených mezinárodních zápisech 

vyrozumí všechny další smluvní strany, které jsou smluvními stranami Ženevského aktu. 

Změny týkající se Pravidla 5 odst. (2) budou podléhat poplatku uvedenému v Pravidle 8 odst. 

(1) bodu. (ii).  

[…] 

 

Pravidlo 8  

Poplatky  

(1) [Výše poplatků] Mezinárodní úřad vybírá tyto poplatky splatné ve švýcarských francích: 

 (i) poplatek za mezinárodní zápis*               … 1000  

 (ii) poplatek za jednu změnu mezinárodního zápisu*              … 500  

  doplňkový poplatek za další změnu či změny mezinárodního zápisu  

  předložené ve stejné žádosti                            … 300 

 (iii) poplatek za výpis z mezinárodního rejstříku               … 150  

 (iv) poplatek za potvrzení nebo jiné písemné informace ohledně obsahu 

 mezinárodního Rejstříku                  … 100  

 v) individuální poplatky podle odst. (2) 



(2). […] 

Poznámka pod čarou 

* U mezinárodního zápisu týkajícího se zeměpisné oblasti nacházející se v nejméně rozvinuté 

zemi (LDC) se v souladu se seznamy vypracovanými OSN snižuje poplatek na 50 procent 

předepsané částky (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo). V takovém případě bude poplatek 

činit 500 švýcarských franků za mezinárodní zápis týkající se zeměpisné oblasti původu 

umístěné v nejméně rozvinutých zemích a 250 švýcarských franků za jednu změnu 

mezinárodního zápisu týkajícího se zeměpisné oblasti původu umístěné v LDC, a 150 

švýcarských franků za doplňkový poplatek za další změnu či změny mezinárodního zápisu 

předložené ve stejné žádosti. Tato snížení poplatků budou platit po dobu tří let ode dne vstupu 

Ženevského aktu v platnost. 

 

Hlava III 

Odmítnutí a další kroky v souvislosti s mezinárodním zápisem 

 

Pravidlo 9 

Odmítnutí 

(1) [Oznámení Mezinárodnímu úřadu] 

[…] 

 (b) Odmítnutí se oznámí ve lhůtě jednoho roku od přijetí oznámení o mezinárodním 

zápisu podle čl. 5 odst. (2) Aktu z r. 1967 nebo čl. 6 odst. (4) Ženevského aktu. V případě 

uvedeném v čl. 29 odst. (4) Ženevského aktu, lze tuto lhůtu prodloužit o další rok. 

 (c) Pokud příslušný orgán uvedený v písm. (a) neprokáže opak, považuje se oznámení 

o mezinárodním zápisu uvedené v písm. (b) za přijaté příslušným orgánem 20. dnem po datu 

uvedeném v oznámení.  

[…] 

 

 

Pravidlo 15 

Změny 

(1) [Přípustné změny] Do mezinárodního rejstříku lze zapsat tyto změny: 

 (i) změnu uživatelů spočívající v doplnění nebo výmazu uživatele nebo uživatelů nebo 

změně jmen (názvů) nebo kontaktních údajů uživatelů nebo fyzické osoby či právního subjektu, 

uvedených v čl. 5 odst. (2) bodu (ii) Ženevského aktu; 

 (ii) [Zrušeno] 

 (iii) změnu vymezení zeměpisné oblasti výroby nebo zeměpisné oblasti původu u 

výrobku nebo výrobků, na něž se určité označení původu nebo zeměpisné označení vztahuje; 



 (iv) změnu týkající se právních nebo správních předpisů, soudních nebo správních 

rozhodnutí nebo zápisu uvedeného v Pravidle 5 odst. (2) písm. (a) bodu (vii); 

 (v) změnu týkající se smluvní strany původu, která nemá vliv na zeměpisnou oblast 

výroby nebo zeměpisnou oblast původu výrobku nebo výrobků, na něž se označení 

původu nebo zeměpisné označení vztahuje; 

  (vi) [Zrušeno] 

 

 

Pravidlo 16 

 

Vzdání se ochrany 

[…] 

(2) [Zpětvzetí vzdání se ochrany] 

 (a) Každé vzdání se ochrany včetně vzdání se ochrany podle Pravidla 6 odst. (1) písm. 

(d) může být kdykoli vzato zpět, a to zčásti nebo zcela, příslušným orgánem smluvní strany 

původu, nebo v případě čl. 5 odst. (3) Ženevského aktu, uživateli, nebo fyzickou osobou nebo 

právním subjektem uvedenými v čl. 5 odst. (2) bodu (ii) uvedeného aktu, nebo příslušným 

orgánem smluvní strany původu, s výhradou odstranění vady v případě vzdání se ochrany podle 

Pravidla 6 odst. (1) písm. (d). 

[…] 

 


