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Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na 
Vaši stížnost ze dne 12. května 2017.  

Předmětem Vaší stížnosti je chaotická a zavádějící terminologie, kterou Úřad používá 
při komunikaci se zákazníky, konkrétně termín „spisová značka přihlášky“ ve formuláři 
„ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI“. 

Dle § 175 odst. 5 a 6 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu Vás o vyřízení Vaší 
stížnosti vyrozumívám:  

po prošetření byla vaše shora uvedená stížnost shledána nedůvodnou. 

Odůvodnění 

Informace k pojmům ve formulářích lze nalézt v jejich nápovědě. U formulářů pro 
online podání je nápověda dostupná po rozkliknutí tlačítka Nápověda v rámci jednotlivých 
částí formuláře.  

U pdf formuláře, který je určen pouze pro elektronické vyplnění a který jste 
pravděpodobně využil, je nápověda uvedena na konci formuláře: 

 „Z nabídky se vybere a označí křížkem pouze jedna možnost. V případě požadavku 
na podání žádosti ke spisům z různých skupin průmyslového práva (například pro ochranné 
známky a užitné vzory) je třeba podat samostatné formuláře žádostí pro každou skupinu 
zvlášť. Uvede se spisová značka přihlášky nebo několik spisových značek přihlášek, pro které 
se žádost podává. Spisovou značkou se zpravidla rozumí číslo, které bylo přiřazeno přihlášce 
při jejím podání do Úřadu (označované též jako značka spisu nebo číslo přihlášky), např. 
12345. Pro identifikaci spisu je možno uvést ještě i číslo zápisu do rejstříku.“ 

Zatímco spisová značka je přidělena každé přihlášce při podání, číslo zápisu je 
přiděleno pouze v případě, že dojde k zapsání/udělení příslušného práva a jeho zápisu do 
rejstříku. V tomto případě se tedy jedná o dvě různá čísla, nicméně podle obou lze spis 
identifikovat. 
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Úřad si je vědom toho, že pro veřejnost může být v některých případech odborná 
terminologie obtížnější. Proto se snaží nápovědy průběžně zdokonalovat. V případech, kde by 
mohly vzniknout nejasnosti, budou pole formulářů v budoucnu doplněna také o příklady 
vyplnění. 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 


