
Česká republika 
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 
Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6 – Bubeneč 

OBJEDNÁVKA REŠERŠE NA OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Objednatel (jméno kontaktní osoby): 

Doručovací adresa:  

Telefon: 

E-mail:

IČ / DIČ:  

 Znění hledaného označení (příp. požadované varianty) / jméno
U obrazového označení uveďte vyobrazení v příloze

 Třídy výrobků a služeb (Niceské třídění):

■ Druh rešerše

jmenná (vlastník/přihlašovatel) slovní   obrazová 

 Rešerše na ochranné známky:

platné (tj. podané, zveřejněné, zapsané)

neplatné (tj. zaniklé, zrušené / neplatné, zamítnuté / odmítnuté / zastavené, zpětvzeté)

všechny

 Rešeršní výstupy:

pdf / docx dokument (e-mail)

DVD (10 Kč/ks))

tisk černobílý (jednostranný 2 Kč/list, oboustranný 3 Kč/list)

tisk barevný (jednostranný 7 Kč/list, oboustranný 12 Kč/list)

 1. REŠERŠE PRO: Území ČR

databáze ÚPV - (obsahuje známky národní, EU, mezinárodní s designací pro ČR nebo EU)

■ Termín dodání:

normální (max. do 30 dnů)

expres (do 24 hod.) + 100% příplatek

expres (do 3 dnů) +   50% příplatek
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■ Cena rešerše:

Vlastník / přihlašovatel, slovní

Obrazová 

- 720,- Kč  (+ rešeršní výstupy,poštovné)

- 1 600,- Kč  (+ rešeršní výstupy, poštovné)

 2. REŠERŠE PRO: Územní celky a jednotlivé státy

databáze TMview, popř. Corsearch Europe

území EU (včetně ČR)

území vybraných států (včetně ČR) – specifikujte:

■ Termín dodání: normální (max. do 30 dnů)

■ Cena rešerše:

cena práce rešeršéra 400 Kč/hod. + případné náklady na využití placeného databázového centra
+ výstupy a poštovné

 Cena této objednávky nesmí překročit                   Kč.

Pozn.: V případě možnosti překročení stanoveného limitu nákladů na rešerši Vás budeme neprodleně
kontaktovat na Vámi výše uvedené adrese (telefonu, e-mailu). 

 ZPŮSOB DORUČENÍ A PLATBA:

e-mailem (popř. prostřednictvím služby „Úschovna“) – převodem na účet ÚPV

(elektronické výstupy budou odeslány po připsání částky na účet ÚPV)

poštou (DVD, tisky) – na dobírku

při osobním převzetí ve studovně ÚPV (DVD, tisky) – v hotovosti

Datum: Podpis: 

UPOZORNĚNÍ

Součástí zpracované rešerše není vyjádření Úřadu týkající se zápisuschopnosti ochranné známky ani 
možných rizik souvisejících s případným podáním přihlášky ochranné známky. 

Případný kladný výsledek informativní známkové rešerše zhotovené z elektronických podkladů, které byly 
k dispozici k datu provedení, nenahrazuje věcný průzkum přihlášky ochranné známky, prováděný podle 
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a nezakládá tedy automaticky právo na pozdější zápis do 
rejstříku ochranných známek.
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