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Věc: Stížnost 

 

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši 

stížnost ze dne 7. 11. 2020.  

 

Předmětem Vaší stížnosti je nevyřizování záležitosti zn. sp. O-558632, v níž jste 

účastníkem.  

 

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

vyrozumívám:  

 

po důkladném prošetření byla Vaše shora uvedená stížnost shledána nedůvodnou.  

 

Odůvodnění :  

 

Na základě ověření skutečností uvedených ve spise zn. O-558 632 Vám sděluji následující.  

 

Přihláška ochranné známky sp. zn. O-558 632 byla podána dne 24. 9. 2019. Dne 5. 2. 2020 

jste podal námitky proti zápisu ochranné známky. O Vašich námitkách vydal Úřad rozhodnutí 

v 1. stupni řízení dne 5. 6. 2020. Dne 16. 6. 2020 jste podal rozklad proti rozhodnutí Úřadu, jak 

uvádíte ve své stížnosti. Pro úplnost je třeba uvést, že v prvním stupni řízení bylo rozhodnuto 

také o dalších námitkách proti zápisu ochranné známky, proti nimž byl podán další rozklad.  

 

Ze shora uvedeného vyplývá, že rozkladové řízení je tedy vedeno od června 2020. V rámci 

tohoto řízení byly přihlašovatelce ochranné známky odeslány rozklady k vyjádření, se lhůtou 

do 21. 8. 2020. Přihlašovatelka se k rozkladům vyjádřila dne 28. 7. 2020.  

Rozkladové oddělení vyřizuje rozklady zpravidla dle data jejich přijetí. Návrh rozhodnutí 

o tomto rozkladu je již příslušným referentem (Mgr. I. Malíková) zpracován.  
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Z uvedeného je zřejmé, že v řízení o rozkladu k žádným průtahům nedošlo, průměrná doba 

vyřizování rozkladů činí 6–12 měsíců, v závislosti na složitosti případu. Pokud rozklad byl 

podán v červnu 2020, a rozhodnutí bude vydáno v nejbližších dnech, jedná se o dobu 

přiměřenou, a to navíc za nouzového režimu v důsledku epidemiologické situace.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

auditorka 
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