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Váš dopis značky / ze dne 

15. 11. 2021 

Naše značka (uveďte v odpovědi) 

2021/D21109618/11/ÚPV 

Vyřizuje / linka 

Š. Petrů/310 

Praha  

18. 11. 2021 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) dne 15. listopadu 2021 obdržel Vaši žádost 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, o poskytnutí informací týkajících se ochranné známky O-508 777 ve znění „POWER 

RACK“, a to: 

- položka č. 15 – Rozhodnutí – částečné zamítnutí žádosti, ze dne 1. 4. 2016,  

- položka č. 16 – Sdělení namítatele, doručeno Úřadu dne 1. 4. 2016,  

- položka č. 17 – Sdělení o výsledku posouzení připomínek, ze dne 8. 6. 2016 a 

-  položka č. 18 – Sdělení o výsledku posouzení připomínek, ze dne 8. 6. 2016.  

 

Na základě Vaší žádosti Vám požadované zasílám v příloze v anonymizované podobě.   

 

Ráda bych ještě podotkla, že dle § 14 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb., jste jako právnická 

osoba povinni v žádosti uvádět kromě sídla společnosti také její identifikační číslo (IČ). 

V případech, kdy ze žádosti není zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, Úřad je 

oprávněn žádat doplnění žádosti. Vzhledem však k tomu, že vyřízení Vaší žádosti nic nebrání, 

nerada bych řízení zbytečně protahovala.  

 

 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Úřadu (http://www.upv.gov.cz).  
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