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Ochrana stávajících mezinárodních zápisů označení původu pocházejících z České republiky ve 

smluvních stranách Ženevského aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných 

označeních 

(Ženevský akt Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, individuální poplatky, článek 7 odst. 4 

Ženevského aktu, Pravidlo 7 odst. 4 písm. a) Společného prováděcího řádu, Pravidlo 15 Společného prováděcího řádu, Pravidlo 

16 Společného prováděcího řádu) 

S účinností ode dne 2. září 2022 se Česká republika stala smluvní stranou Ženevského aktu Lisabonské 

dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen „Ženevský akt“), čímž se změnily 

některé postupy v rámci ochrany stávajících mezinárodně zapsaných označení původu. 

S ohledem na ustanovení Pravidla 7 odst. 4 písm. a) Společného prováděcího řádu k Lisabonské dohodě 

o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu a k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o 

označeních původu a zeměpisných označeních (dále jen ,,Společný prováděcí řád‘‘) a ustanovení článku 

7 odst. 4 Ženevského aktu, platí pro mezinárodní zápisy označení původu a zeměpisných označení nová 

pravidla týkající se rozsahu ochrany těchto označení v některých smluvních stranách Ženevského aktu 

vyžadujících splnění dalších předepsaných požadavků. 

Individuální poplatky 

V souladu s ustanovením článku 7 odst. 4 písm. a) Ženevského aktu si může jakákoliv smluvní strana 

Ženevského aktu stanovit individuální poplatek, který je nutné uhradit, aby mohla být v dané smluvní 

straně zabezpečena ochrana mezinárodnímu označení původu či mezinárodnímu zeměpisnému 

označení. Zmíněný individuální poplatek slouží k pokrytí nákladů smluvní strany Ženevského aktu 

spojených s věcným průzkumem příslušného mezinárodního zápisu, tudíž po uhrazení požadovaných 

individuálních poplatků ve vybraných zemích a následném úspěšném průzkumu mezinárodních zápisů 

označení původu a zeměpisných označení je možné rozšířit ochranu i do smluvních stran se 

stanovenými individuálními poplatky. Stanovenou výši individuálních poplatků pro jednotlivé smluvní 

strany Ženevského aktu lze nalézt na webových stránkách Mezinárodního úřadu v sekci Poplatky1.  

V případě, že není individuální poplatek pro danou smluvní stranu zaplacen, jedná se o tzv. vzdání se 

ochrany ve smluvní straně dle ustanovení čl. 7 odst. 4 písm. b) Ženevského aktu, a tedy nelze v dané 

smluvní straně takový mezinárodní zápis chránit.  

V souvislosti s přistoupením České republiky k Ženevskému aktu Mezinárodní úřad WIPO stanovil pro 

uživatele mající zájem rozšířit ochranu svých již mezinárodně zapsaných označení původu ve smluvních 

stranách Ženevského aktu se stanovenými individuálními poplatky, a to v Samoi, Kambodži a 

Kapverdách, že je nutné zaplatit jednotlivé poplatky požadované Kapverdami a/nebo Kambodžou 

a/nebo Samoou do dne 11. ledna 2023. 

V souvislosti s Pravidlem 16 odst. 2 Společného prováděcího řádu, Úřad na tomto místě dodává, že lze 

kdykoliv dodatečně rozšířit ochranu mezinárodním zápisům do zemí vyžadujících individuální poplatek, 

a to zaplacením stanoveného individuálního poplatku. Uplynutím výše stanovených lhůt 11. ledna 2023 

nebo 2. února 2023 tedy uživatel mezinárodního označení původu a zeměpisného označení nepřichází 

o právo rozšíření ochrany pro svůj mezinárodní zápis v zemích vyžadující individuální poplatky. 

 
1 Individual Fees under the Geneva Act of the Lisbon Agreement. WIPO - World Intellectual Property 
Organization: Lisbon – The International System of Geographical Indications [online]. [cit. 2022-10-11]. Dostupné 
z: https://www.wipo.int/lisbon/en/fees/ind_taxes.html . 

https://www.wipo.int/lisbon/en/fees/ind_taxes.html
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S ohledem na změny Společného prováděcího řádu účinné od 1. ledna 20232 v Pravidle 16 odst. 2 a 

Pravidle 15, Úřad informuje, že rozšíření ochrany mezinárodního zápisu prostřednictvím zaplacení 

jednotlivých stanovených individuálních poplatků již nebude podléhat modifikačnímu poplatku, který 

je placený Mezinárodnímu úřadu WIPO. 

 

 

 
2 V souvislosti se změnami Společného prováděcího řádu schválenými na shromáždění Lisabonské skupiny ve 

dnech 14. – 16. června 2022 odkazujeme na dokument LI/WG/DEV-SYS/4/3 dostupný na následujícím odkaze: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li_wg_dev_sys_4/li_wg_dev_sys_4_3.pdf.  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li_wg_dev_sys_4/li_wg_dev_sys_4_3.pdf

