ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a
Telefon: 220 383 111
E-mail: posta@upv.cz

160 68 Praha 6
Fax: 224 324 718

WWW.UPV.CZ

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU
(podle Lisabonské dohody)
(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE o spisu NÁRODNÍ ŽÁDOSTI
Uveďte spisovou značku národní žádosti
označení původu
nebo číslo národního zápisu označení původu

ŽADATEL(-É)
Vyplňte údaje v tomto pořadí a oddělte čárkami: Sdružení / Firma nebo Příjmení a Jméno, Titul, IČ1, Datum narození1,
Ulice a číslo, Město, PSČ (jen pro ČR), Země, Stát USA.

Pozn.: Pokud není možné uvést úplné údaje o žadateli nebo o kterémkoliv z dalších vyplňovaných subjektů z důvodu nedostatku místa zde,
použijte prosím k tomuto účelu samostatný list a přiložte jej k formuláři.

ZÁSTUPCE ŽADATELE
Název kanceláře:
Příjmení:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

Jméno:

Datum nar.1:

IČ1:

Ulice a číslo:

Telefon:

Město:

PSČ:

Země:

E-mail:

Číslo prezidiální plné moci:

Číslo jednací zástupce:

Fax:
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ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (Vyplňte jen v případě, je-li adresa pro doručování odlišná od adresy žadatele nebo zástupce.)
Název kanceláře / firmy:
Příjmení:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

Jméno:
Ulice a číslo:

Telefon:

Město:

Fax:

PSČ:

E-mail:

Údaje o označení původu
Znění označení původu (totožné s národní žádostí):

Zeměpisné vymezení území původu zboží:

Výčet zboží, na něž se označení vztahuje (ve francouzštině, angličtině nebo španělštině):
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PŘÍLOHY (Označte křížkem.)
- Plná moc (Je-li žadatel zastupován.)
- Další

Plátce poplatku u Mezinárodního úřadu OMPI

(Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- Zástupce žadatele
- Žadatel
- Jiná osoba *
* Uveďte její jméno a adresu.

Vyplňte údaje v tomto pořadí a oddělte čárkami:
Firma nebo Příjmení a Jméno, Titul, IČ1, Datum narození1, Ulice a číslo, Město, PSČ, Země, Tel., Fax, E-mail.

Způsob úhrady poplatků pro OMPI (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)
- převodem na bankovní účet OMPI
(číslo účtu: CH51 0483 5048 7080 8100 0, Swift/BIC: CRESCHZZ80A Crédit Suisse, Genève)

- převodem na poštovní účet OMPI
(číslo účtu: CH03 0900 0000 1200 5000 8, Swift/BIC: POFICHBE)

- převodem z účtu otevřeného u OMPI; číslo účtu:
Byl-li poplatek OMPI již zaplacen, číslo potvrzení OMPI
o již provedené platbě.
Pozn.: Poplatek pro OMPI činí 500,- CHF.
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INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
Poplatek

2 500 Kč za žádost o mezinárodní zápis označení původu.

***Způsob platby (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.):
- Složenkou
- Převodem z účtu **
- Hotově v pokladně Úřadu
- Kolkem
Pozn.:		

Správní poplatek je splatný při podání žádosti.
**) Číslo účtu správních poplatků ÚPV: 3711-21526001/0710
***) Ostatní informace jsou uvedeny v nápovědě.				

						

Místo pro nalepení kolku

POZNÁMKA

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.
Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem:
- Žadatel(-é) (V případě více žadatelů musí být uvedeny podpisy všech těchto žadatelů.)
- Zástupce

Datum
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Nápověda pro vyplnění formuláře č. Z26
ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU
Formulář slouží pro podání žádosti o mezinárodní zápis již zapsaného označení původu.
Základní údaje o spisu národní žádosti
Uvede se spisová značka národní žádosti označení původu, pro kterou se žádost o mezinárodní zápis podává. Spisovou značkou
se zpravidla rozumí číslo, které bylo přiřazeno národní žádosti při jejím podání do Úřadu (označované též jako značka spisu nebo
číslo přihlášky).
Pro identifikaci spisu je možno uvést ještě i číslo národního zápisu označení původu. Číslo národního zápisu označení původu je
číslo, které bylo přiřazeno národní žádosti při jejím kladném vyřízení, tj. při zápisu do rejstříku.
Žadatel(-é)
Uvedou se předepsané údaje o osobě, která podává sama nebo prostřednictvím zástupce žádost. Zástupce zde své osobní údaje
nevyplňuje.
Zástupce žadatele
Vyplňuje se v případě, že žadatel je zastoupen advokátem či patentovým zástupcem nebo obecným zmocněncem podle správního řádu. Do názvu kanceláře se vyplní např. „Advokátní kancelář Novák a Nováková“. Pokud zástupce nemá zapsán název kanceláře v obchodním nebo jiném rejstříku, pak toto pole nevyplňuje. Další údaj o zástupci, pokud má být v rejstříku uveden (např.
„patentový zástupce“ nebo „advokát“), se uvede za titulem za jménem v odpovídající kolonce. Číslo jednací zástupce, e-mail
a údaje o telefonním a faxovém čísle nejsou povinné, je však vhodné je uvádět. Pokud má zástupce u Úřadu založenou prezidiální
plnou moc, je možno se na ni s uvedením jejího čísla odkázat.
Adresa pro doručování
Vyplňuje se jen v případě, že je požadováno zasílat korespondenci Úřadu na adresu v ČR, která je odlišná od adresy žadatele
nebo jeho zástupce. Vyplňování je stejné jako u údajů o zástupci. Pokud se bude doručovat na P.O.BOX, pak se „P.O.BOX“
s číslem napíše do pole „Ulice a číslo“.
Údaje o označení původu
Požadované údaje musí být shodné s údaji obsaženými v rejstříku zapsaného označení původu.
Přílohy
Pokud je přikládána plná moc, je nutné ji předložit v originále nebo její ověřenou kopii.
Plátce poplatku u Mezinárodního úřadu OMPI
Označí se křížkem osoba, která je plátcem poplatků za mezinárodní zápis označení původu u Mezinárodního úřadu OMPI.
Způsob úhrady poplatků pro OMPI
Označí se křížkem použitý způsob úhrady poplatků za mezinárodní zápis označení původu u Mezinárodního úřadu OMPI.
V případě již provedené platby se uvede číslo potvrzení Mezinárodního úřadu o přijetí platby. Výši mezinárodního poplatku stanoví
Prováděcí řád k Lisabonské dohodě na ochranu označení původu, pravidlo 23.
Informace o výši správního poplatku
Při podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu je třeba uhradit příslušný správní poplatek (zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích). Bližší informace je možno získat na informačním středisku ÚPV nebo na www.upv.cz .
Správní poplatek je splatný při podání a může být uhrazen kolkovými známkami, v hotovosti v pokladně správních poplatků
v budově Úřadu průmyslového vlastnictví či složenkou nebo převodem na účet správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-21526001/0710 s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol (VS) je identifikací bezhotovostní platby
a musí být vždy uveden. Jde o číslo, které je složeno u označení původu z číslice 8 a ze spisové značky (např. OP 2006-325 má
VS 82006325).
Poznámka
Slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí.
Potvrzení pravdivosti údajů, podpis
Možnost „žadatel“ se zaškrtne v případě, že žádost podává osobně žadatel (bez zástupce). Pokud se žádost týká spisu, kde je
více žadatelů bez společného zmocněnce, je třeba, aby byla žádost podepsána všemi žadateli. Žadatel nebo jeho zástupce tuto
žádost na určeném místě podepíše, případně otiskne firemní razítko a uvede datum.
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