
Úøad prùmyslového vlastnictví

tel.: 24311555
fax: 32 00 13

Antonína Èermáka 2a
160 68 Praha 6

Èíslo (a) spisu

Èíslo (a) zápisu

Vyplní úøad

Datum podání

Referent

�ádost o
obnovu zápisu ochranné známky

Majitel(é) (název nebo jméno a pøíjmení)

Sídlo nebo bydli�tì majitele (místo, ulice a èíslo, PSÈ, stát)

vyti�tìno programem FormFiller

Zde nalepit doklad o
zaplacení

správního poplatku

Zástupce majitele (název nebo jméno a pøíjmení, místo, ulice a èíslo, PSÈ, stát), je-li majitel zastoupen podle zvlá�tních pøedpisù



Obnova zápisu se �ádá:

Pøílohy:

- pro celý seznam výrobkù nebo slu�eb

- pro seznam výrobkù nebo slu�eb zú�ený o tyto
výrobky nebo slu�by /vèetnì uvedení tøíd/

Podpis majitele nebo zástupce a razítko

Fax (vèetnì pøedvolby):

Telefon (vèetnì pøedvolby):

Vyøizuje:

Spisová znaèka:

Údaje o majiteli nebo zástupci, je-li
majitel zastoupen

1. Dvì èitelné kopie seznamu výrobkù a slu�eb, pokud obsahuje více ne� 10 údajù, pokud 
dochází k zú�ení
2. Plná moc, je-li pøihla�ovatel zastoupen a není-li plná moc ulo�ena u Úøadu



�ádost o obnovu ochranné známky - pouèení pro �adatele

Zákon o ochranných známkách è. 137/1995 Sb.

�ádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává písemnì u Úøadu
prùmyslového vlastnictví, Antonína Èermáka 2a, Praha 6, PSÈ 160 68
v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jednu ochrannou známku.

doby, nejpozdìji v�ak do �esti mìsícù po jejím uplynutí podléhá správní-
mu poplatku ve vý�i 3000,- Kè

Správní poplatek se hradí slo�enkou nebo pøevodem z úètu majitele ochranné
známky na úèet Úøadu prùmyslového vlastnictví è. 3711-21526-001/0710 v�dy
s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je identifikací platby
a musí být v�dy uveden.
Jde o sedmimístný èíselný kód, jeho� sestavení je následující:

30 a èíslo spisu pøíslu�né ochranné známky, napø 3077777 (pro ochrannou
známku èísla spisu 0-77777).

3 a èíslo zápisu pøíslu�né ochranné známky, napø. 3169999 (pro ochrannou
známku èísla zápisu 169 999).

Doklad o zaplacení (originál pátého dílu slo�enky nebo výpis z úètu potvrzený
penì�ním útavem) musí být nalepen pøímo na �ádosti o pøevod práva k
ochranné známce.

Øízení o obnovì zápisu ochranné známky podané po uplynutí ochranné

vý�i 2000,- Kè.
Øízení o obnovì zápisu ochranné známky podléhá správnímu poplatku ve

�ádost o obnovu zápisu ochranné známky lze podat nejdøíve v posledním roce
platnosti ochranné známky a nejpozdìji do 6 mìsícù po jejím uplynutí.

Ochranná doba zapsané známky trvá deset let a poèíná dnem, kdy pøihlá�ky
ochranné známky do�la do Úøadu.


