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PROVÁDĚCÍ ŘÁD 
 

K PROTOKOLU K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM 

ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK 

 
(ve znění platném k 1. únoru 2023) 

 
 
[…] 
 

 

KAPITOLA DRUHÁ 

MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKA 

 
[…] 
 

Pravidlo 9 

Náležitosti mezinárodní přihlášky 

[…] 
 

4) /Obsah mezinárodní přihlášky/ 

a) Mezinárodní přihláška musí obsahovat nebo uvádět 

[…] 
V) vyjádření ochranné známky dodané v souladu s Administrativními pokyny, které 

musí být barevné, pokud je barva nárokována podle bodu VII.), 

[…] 
 

VII) jestliže je nárokována barva jako rozlišující prvek ochranné známky v základní 

přihlášce nebo v základním zápisu nebo jestliže si přihlašovatel přeje nárokovat 

barvu jako rozlišovací prvek ochranné známky a ochranná známka obsažená v 

základní přihlášce nebo v základním zápisu je barevná nebo pokud je předmětem 

přihlášky jako barevná nebo je chráněna jako barevná, údaj o tom, že barva je 

nárokována a uvedení uplatňované barvy nebo kombinace barev vyjádřené slovy 

[…] 
 

5)/Další obsah mezinárodní přihlášky/ 

[…] 
 

d) Mezinárodní přihláška musí obsahovat prohlášení Úřadu původu 

potvrzující 

[…] 



 

 

V) že, pokud je nárokována barva jako rozlišující prvek ochranné 

známky v základní přihlášce nebo v základním zápisu nebo pokud 

je ochranná známka v základní přihlášce nebo v základním zápisu 

předmětem přihlášky jako barevná ochrany nebo je chráněna jako 

barevná, je požadavek ochrany barvy nárokován v mezinárodní 

přihlášce, nebo pokud je barva nárokována v mezinárodní přihlášce 

jako rozlišovací prvek ochranné známky, aniž by byla nárokována v 

základní přihlášce nebo v základním zápisu, má ochranná známka 

ve skutečnosti v základní přihlášce nebo v základním zápisu 

nárokovanou barvu nebo kombinaci barev, a 

[…] 
 

 
 

KAPITOLA TŘETÍ 

MEZINÁRODNÍ ZÁPIS 

[…] 
 

Pravidlo 15 

Datum mezinárodního zápisu 

 

1) /Vady, které mají vliv na datum mezinárodního zápisu/ 

Jestliže Mezinárodní úřad obdržel mezinárodní přihlášku, která neobsahuje všechny 

následující údaje: 

[…] 
 

III) vyjádření ochranné známky, 

[…] 
 

 

KAPITOLA ČTVRTÁ 

SKUTEČNOSTI VE SMLUVNÍCH STRANÁCH, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA 

MEZINÁRODNÍ ZÁPISY 

[…] 
 

Pravidlo 17 

Prozatímní odmítnutí 

[…] 
 

2) /Obsah oznámení/ 

Oznámení o prozatímním odmítnutí obsahuje nebo uvádí 

V) jestliže se důvody, o něž se prozatímní odmítnutí opírá, vztahují 



 

k přihlašované nebo zapsané ochranné známce, s níž je ochranná známka, 

která je předmětem mezinárodního zápisu, v rozporu, datum a číslo podání, 

případně datum práva přednosti, datum a číslo zápisu (jsou-li k 

dispozici), jméno a adresu majitele a vyjádření této starší ochranné 

známky nebo postup ke zpřístupnění tohoto vyjádření, spolu se seznamem 

všech výrobků a služeb nebo příslušných výrobků a služeb, které jsou 

uvedeny v přihlášce nebo v zápisu starší ochranné známky s tím, že 

tento seznam může být v jazyce uvedené přihlášky nebo uvedeného 

zápisu, 

[…] 
 

KAPITOLA SEDMÁ 

VĚSTNÍK A DATABÁZE 

 

Pravidlo 32 

Věstník 

 

1) /Informace o mezinárodních zápisech/ 

[…] 
 

b) Vyjádření ochranné známky se zveřejňuje tak, jak je dodáno v mezinárodní 

přihlášce. Jestliže přihlašovatel učinil prohlášení podle pravidla 9 odst. 4) písm. 

a) VI), uvede se tato skutečnost ve zveřejnění. 

c) /Vypuštěno/ 

[…] 



 

SAZEBNÍK POPLATKŮ 

(s platností od 1. února 2023) 

 
 
Sazebník poplatků        Švýcarské franky 

 

1. /Vypuštěno/  

  

2. Mezinárodní přihláška 

Platí se následující poplatky na období 10 let: 

2.1 Základní poplatek (článek 8 odst. 2) I) Protokolu 

2.1.1 jestliže vyjádření ochranné známky není barevné  .............................................................. 653 

2.1.2 jestliže vyjádření ochranné známky je barevné ................................................................... 903 

[…] 
 


