Lisabonská dohoda na ochranu oznaèení pùvodu a o jejich mezinárodním zápisu

LISABONSKÁ DOHODA
NA OCHRANU OZNAÈENÍ PÙVODU A O JEJICH MEZINÁRODNÍM ZÁPISU
ze dne 31. øíjna 1958, revidovaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967,
zmìnìná dne 28. záøí 1979
(vyhl. è. 67/1975 Sb., ve znìní vyhl. è. 79/1985 Sb.)

ho zápis jim bude oznámen, pokud jejich prohláení bude
doruèeno Mezinárodnímu úøadu ve lhùtì jednoho roku ode
dne pøijetí oznámení o zápisu. Toto prohláení nemùe
v dotyèné zemi zpùsobit újmu jiným formám ochrany oznaèení, na nì by si oprávnìný adatel mohl èinit nárok ve
smyslu ustanovení výe uvedeného èlánku 4.

Èlánek 1
1. Zemì, jich se tato Dohoda týká, tvoøí Zvlátní
unii v rámci Unie na ochranu prùmyslového vlastnictví.
2. Zavazují se podle podmínek této Dohody chránit
na svých územních oznaèení pùvodu výrobkù jiných zemí
Zvlátní unie, která jsou uznávána a chránìna z tohoto
titulu v zemi pùvodu a zapsána u Mezinárodního úøadu
duevního vlastnictví (dále jen "Mezinárodní úøad" nebo
"Úøad"), o kterém pojednává Úmluva zøizující Svìtovou
organizaci duevního vlastnictví (dále jen "Organizace").

4. Po uplynutí lhùty jednoho roku, uvedené v pøedelém odstavci, nemohou úøady unijních zemí vznést proti takovému prohláení námitky.
5. Mezinárodní úøad uvìdomí v nejkratí lhùtì úøad
zemì pùvodu o prohláeních pøedloených úøadem jiné
zemì ve smyslu odstavce 3). Zájemce, kterého jeho národní úøad uvìdomí o prohláení jiné zemì, mùe v této
druhé zemi pøedloit jakékoliv právní nebo správní námitky, na nì mají právo pøísluníci této zemì.

Èlánek 2
1. Ve smyslu této Dohody se rozumí pod pojmem
oznaèení pùvodu zemìpisný název zemì, oblasti nebo
místa slouící k oznaèení, odkud pochází výrobek, jeho
jakost anebo znaky jsou dány výluènì nebo podstatnì
zemìpisným prostøedím, èítaje v to èinitele pøírodní a
èinitele lidské.

6. Je-li v jedné zemi urèitému oznaèení poskytnuta
ochrana na základì oznámení o jeho mezinárodním zápisu a uívá-li toto oznaèení v této zemi tøetí strana ji
z doby pøed tímto oznámením, má pøísluný úøad této
zemì monost povolit této tøetí stranì lhùtu nejdéle dvou
rokù ke skonèení tohoto uívání za podmínky, e o tom
uvìdomí Mezinárodní úøad do tøí mìsícù po uplynutí
roèní lhùty, stanovené ve výe uvedeném odstavci 3).

2. Zemí pùvodu je ta zemì, její jméno nebo jméno
její krajiny nebo místa tvoøí oznaèení pùvodu, které poskytlo výrobku jeho obecnou známost.
Èlánek 3
Ochrana se zajiuje proti vekerému pøisvojování
nebo napodobování, i kdy pravý pùvod výrobku je oznaèen nebo i kdy oznaèení je pouito v pøekladu nebo je
doprovázeno výrazy, jako napø. "druh", "typ", "zpùsob",
"imitace" nebo pod.

Èlánek 6
Oznaèení, které mu byla poskytnuta v nìkteré zemi
Zvlátní unie ochrana podle postupu uvedeného v èlánku 5, nebude se tam moci povaovat za oznaèení, které
se stalo druhovým, pokud bude v zemí pùvodu chránìno
jako oznaèení pùvodu.

Èlánek 4
Ustanovení této Dohody nikterak nevyluèují ji platnou ochranu oznaèení pùvodu poskytovanou v jednotlivých zemích této Zvlátní unie na podkladì jiných mezinárodních ujednání, jako napø. Paøíské úmluvy ze dne
20. bøezna 1883 na ochranu prùmyslového vlastnictví a
jejích pozdìjích revizí a Madridské dohody ze dne
14. dubna 1891 o potlaèování falených nebo klamavých
údajù o pùvodu zboí a jejích pozdìjích revizí, nebo na
podkladì národního zákonodárství nebo právní vìdy.

Èlánek 7
1. Zápis, provedený u Mezinárodního úøadu v souladu s èlánkem 5, zajiuje ochranu pro celé období zmínìné v pøedelém èlánku bez nutnosti jeho obnovy.
2. Za kadý zápis oznaèení pùvodu se bude platit
jediný poplatek.
Èlánek 8
Øízení nutná k tomu, aby se zajistila ochrana oznaèení pùvodu, se budou moci provádìt v kadé zemi Zvlátní unie podle národního zákonodárství
1. na návrh pøísluného úøadu nebo na ádost
prokuratury;
2. kadou zúèastnìnou osobou fyzickou nebo
právnickou, veøejnou nebo soukromou.

Èlánek 5
1. Oznaèení pùvodu se zapíí u Mezinárodního úøadu na ádost úøadù zemí Zvlátní unie na jméno osob
fyzických nebo právnických, veøejných nebo soukromých, oprávnìných uívat tìchto oznaèení podle jejich
národního zákonodárství.
2. Mezinárodní úøad oznámí neprodlenì zápisy úøadùm èlenských zemí Zvlátní unie a uveøejní je v periodicky vydávaném vìstníku.

Èlánek 9
1. a) Zvlátní unie má Shromádìní skládající se
ze zemí, které ratifikovaly toto znìní nebo k nìmu pøistoupily.

3. Úøady zemí mohou prohlásit s udáním dùvodù, e
nemohou zajistit ochranu urèitého oznaèení pùvodu, je191
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d) S výhradou ustanovení èlánku 12, 2) pøijímá
Shromádìní rozhodnutí dvoutøetinovou vìtinou odevzdaných hlasù.

b) Vláda kadé zemì je zastoupena jedním delegátem, který mùe mít své zástupce, poradce a znalce.
c) Výdaje kadé delegace hradí vláda, která tuto
delegaci ustanovila.

e) Abstence se nepoèítá jako hlas.
f) Delegát mùe zastupovat pouze jednu zemi a
mùe hlasovat pouze jménem této zemì.

2. a) Shromádìní:
i) projednává vechny otázky týkající se chodu a rozvoje Zvlátní unie a plnìní této
Dohody;
ii) dává pokyny Mezinárodnímu úøadu pro
pøípravu revizních konferencí, pøi èem
bere zøetel na pøipomínky zemí Zvlátní
unie, které neratifikovaly toto znìní nebo
k nìmu nepøistoupily;
iii) mìní provádìcí øád, jako i výi poplatku
uvedeného v èlánku 7, 2) a jiných poplatkù týkajících se mezinárodního zápisu;
iv) pøezkoumává a schvaluje zprávy a èinnost
generálního øeditele Organizace (dále jen
"generální øeditel") týkající se Zvlátní
unie a dává mu vechny uiteèné pokyny
v otázkách kompetence Zvlátní unie;
v) stanoví program, schvaluje dvouletý rozpoèet Zvlátní unie a schvaluje její závìreèné úèty;
vi) schvaluje finanèní øád Zvlátní unie;
vii) zøizuje výbory znalcù a pracovní skupiny,
které povauje za uiteèné pro uskuteènìní cílù Zvlátní unie;
viii) rozhoduje, které zemì, které nejsou èleny
Zvlátní unie, a které mezivládní a mezinárodní nevládní organizace mohou být
pøiputìny k jeho zasedání jako pozorovatelé;
ix) schvaluje zmìny èlánkù 9 a 12;
x) èiní dalí vhodná opatøení zamìøená na dosaení cílù Zvlátní unie;
xi) plní vechny ostatní úkoly, které mu ukládá tato Dohoda.

g) Zemì Zvlátní unie, které nejsou èleny Shromádìní, jsou pøiputìny na jeho schùze jako pozorovatelé.
4. a) Shromádìní se schází jednou za dva roky na
øádné zasedání na svolání generálním øeditelem a kromì
mimoøádných pøípadù ve stejné dobì a na stejném místì
jako Valné shromádìní Organizace.
b) Shromádìní se schází na mimoøádné zasedání na svolání rozeslané generálním øeditelem na ádost jedné ètvrtiny èlenských zemí Shromádìní.
c) Generální øeditel pøipraví poøad jednání kadého zasedání.
5. Shromádìní schvaluje svùj jednací øád.
Èlánek 10
1. a) Mezinárodní zápis a s ním spojené úkoly, jako i ostatní administrativní úkoly pøipadající Zvlátní
unii plní Mezinárodní úøad.
b) Mezinárodní úøad zejména pøipravuje schùze a plní úkoly sekretariátu Shromádìní, výborù znalcù
a pracovních skupin, které mùe Shromádìní zøídit.
c) Generální øeditel je nejvyím úøedníkem
Zvlátní unie a zastupuje ji.
2. Generální øeditel a kadý èlen personálu jím urèený úèastní se bez hlasovacího práva vech zasedání
Shromádìní, výborù znalcù a pracovních skupin, které
mùe Shromádìní zøídit. Generální øeditel nebo èlen personálu jím urèený je z úøední povinnosti tajemníkem tìchto orgánù.
3. a) Mezinárodní úøad pøipravuje podle pokynù
Shromádìní revizní konference o jiných ustanoveních
Dohody nebo obsaených v èláncích 9 a 12.

b) V otázkách, které zajímají rovnì jiné unie
spravované Organizací, rozhodne Shromádìní s pøihlédnutím k doporuèení Koordinaèního výboru Organizace.

b) Mezinárodní úøad se mùe radit o pøípravì
revizních konferencí s mezivládními organizacemi a
s mezinárodními nevládními organizacemi.

3. a) Kadá èlenská zemì Shromádìní má jeden
hlas.

c) Generální øeditel a osoby jím urèené se zúèastní bez hlasovacího práva jednání na tìchto konferencích.

b) Polovina èlenských zemí Shromádìní tvoøí
kvorum.
c) Nehledì k ustanovením písmena b), je-li na
zasedání poèet zastoupených zemí nií ne polovina,
ale èiní-li aspoò jednu tøetinu èlenských zemí Shromádìní, mùe Shromádìní èinit rozhodnutí; nicménì rozhodnutí Shromádìní s výjimkou tìch, které se týkají jednacího øádu, se stanou vykonatelnými teprve po splnìní
podmínek dále uvedených. Mezinárodní úøad oznámí
uvedená rozhodnutí èlenským zemím Shromádìní, které nebyly zastoupeny, a vyzve je, aby písemnì ve lhùtì
tøí mìsícù poèítané od data tohoto sdìlení vyjádøily svùj
hlas anebo abstenci. Jestlie po uplynutí této lhùty je poèet
státù, které takto vyjádøily svùj hlas anebo abstenci, roven nejménì poètu zemí chybìjících k dosaení kvora
na zasedání, tato rozhodnutí se stanou vykonatelnými za
pøedpokladu, e je dosaeno souèasnì poadované vìtiny.

4. Mezinárodní úøad plní vechny dalí úkoly, které
jsou mu uloeny.
Èlánek 11
1. a) Zvlátní unie má svùj rozpoèet.
b) Rozpoèet Zvlátní unie obsahuje vlastní pøíjmy a výdaje Zvlátní unie, její pøíspìvek do rozpoètu
spoleèných výdajù unií a pøípadnì èástku danou k dispozici rozpoètu konference Organizace.
c) Za výdaje spoleèné uniím se povaují výdaje,
které nejsou pøipsány výluènì Zvlátní unii, nýbr jsou
pøipsány také jedné nebo více dalím uniím spravovaným
Organizací. Podíl Zvlátní unie na tìchto spoleèných výdajích je úmìrný zájmu, který má Zvlátní unie na nich.
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2. Rozpoèet Zvlátní unie se sestavuje s pøihlédnutím k poadavkùm koordinace s rozpoèty ostatních unií
spravovaných Organizací.

c) Výi a zpùsob platby urèí Shromádìní na návrh generálního øeditele po té, co vyslechlo názor Koordinaèního výboru Organizace.

3. Rozpoèet Zvlátní unie je financován z tìch zdrojù:
i) z poplatkù za mezinárodní zápis vybíraných
podle èlánku 7, 2) a z poplatkù a dávek za
jiné sluby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvlátní unie;
ii) z výtìku prodeje publikací Mezinárodního
úøadu týkajících se Zvlátní unie a z dávek za
tyto publikace;
iii) z darù, odkazù a subvencí;
iv) z nájemného, úrokù a dalích rùzných pøíjmù;
v) z pøíspìvkù zemí Zvlátní unie, kdyby pøíjmy
pocházející ze zdrojù uvedených v bodech i)
a iv) nestaèily pokrýt výdaje Zvlátní unie.

8. a) Smlouva o sídle uzavøená se zemí, na jejím
území má Organizace své sídlo, stanoví, e tato zemì
poskytuje zálohy v pøípadech, kdy je provozovací kapitálový fond nedostaèující. Výe tìchto záloh a podmínky, za nich se poskytují, jsou pøedmìtem samostatných
dohod, a to v kadém jednotlivém pøípadì mezi takovou
zemí a Organizací.
b) Zemì uvedená v písmenu a) a Organizace
mají kadá právo vypovìdìt závazek poskytovat zálohy,
a to formou písemného oznámení. Výpovìï se stane úèinnou tøi roky po uplynutí roku, ve kterém byla oznámena.
9. Revize úètù zajiuje zpùsobem stanoveným finanèním øádem jedna nebo více èlenských zemí Zvlátní
unie nebo externí revizoøi, které s jejich souhlasem ustanoví Shromádìní.

4. a) Výi poplatku uvedeného v èlánku 7, 2) stanoví Shromádìní na návrh generálního øeditele.
b) Výe tohoto poplatku je stanovena tak, aby
pøíjmy Zvlátní unie normálnì staèily na úhradu výdajù,
které má Mezinárodní úøad s výkonem sluby mezinárodních zápisù, ani by se pøistoupilo k placení pøíspìvkù uvedených shora v odstavci 3) v).

Èlánek 12
1. Návrhy na zmìny èlánkù 9, 10, 11 a tohoto èlánku mùe pøedloit kadá èlenská zemì Shromádìní nebo
generální øeditel. Tyto návrhy oznamuje generální øeditel èlenským zemím Shromádìní alespoò est mìsícù
pøed jejich projednáváním ve Shromádìní.

5. a) Aby byl urèen podíl pøíspìvkù ve smyslu odstavce 3), v), náleí kadá zemì Zvlátní unie do té tøídy,
do ní je zaøazena v Paøíské unii na ochranu prùmyslového vlastnictví, a platí své roèní pøíspìvky podle poètu
jednotek, jaký je stanoven v této Unii pro tuto tøídu.

2. Zmìny èlánkù uvedených v odstavci 1) schvaluje
Shromádìní. Jejich schválení vyaduje tøíètvrtinové
vìtiny odevzdaných hlasù; jakékoliv zmìny èlánku 9 a
tohoto odstavce vyadují vak ètyøi pìtiny odevzdaných
hlasù.

b) Roèní pøíspìvek kadé zemì Zvlátní unie
tvoøí èástka, která je v takovém pomìru k celkové èástce
roèních pøíspìvkù vech zemí do rozpoètu Zvlátní unie,
v jakém je poèet jednotek tøídy, do které je tato zemì
zaøazena, k celkovému poètu jednotek vech zemí.
dìní.

3. Zmìny èlánkù uvedených v odstavci 1) vstoupí
v platnost mìsíc po tom, kdy generální øeditel obdrí písemná oznámení o jejich pøijetí uèinìné v souladu s pøíslunými ústavními pøedpisy, a to od tøí ètvrtin zemí, které
jsou èleny Shromádìní v dobì, kdy zmìna byla schválena. Zmìny uvedených èlánkù takto pøijaté váí vechny zemì, které jsou èleny Shromádìní v dobì, kdy zmìna
vstoupí v platnost, nebo které se stanou jeho èleny pozdìji; vekeré zmìny, které zvyují finanèní závazky zemí
Zvlátní unie vak zavazují pouze ty zemì, které oznámily pøijetí tìchto zmìn.

c) Datum splatnosti pøíspìvku stanoví Shromá-

d) Zemì, která je v prodlení s placením svých
pøíspìvkù, nemùe vykonávat své hlasovací právo v ádném z orgánù Zvlátní unie, rovná-li se její dluná èástka pøíspìvkùm splatným za plné dva uplynulé roky anebo pøesáhne-li je. Avak tato zemì mùe být oprávnìna
vykonávat své hlasovací právo v daném orgánu tak dlouho, pokud tento orgán má za to, e k prodlení dolo pro
mimoøádné a nevyhnutelné okolnosti.

Èlánek 13
1. Podrobnosti o provádìní této Dohody stanoví provádìcí øád.

e) V pøípadì, kdy rozpoèet nebude schválen pøed
zaèátkem nového finanèního období, bude pøeveden rozpoèet z minulého roku, a to zpùsobem stanoveným finanèním øádem.

2. Tato Dohoda mùe být revidována na konferencích delegátù zemí Zvlátní unie.

6. S výhradou ustanovení odstavce 4), a) stanoví výi
poplatkù a dávek za ostatní sluby poskytované Mezinárodním úøadem z titulu Zvlátní unie generální øeditel,
který o tom podá zprávu Shromádìní.

Èlánek 14
1. Èlenská zemì Zvlátní unie, která podepsala toto
znìní, mùe je ratifikovat, a nepodepsala-li je, mùe
k nìmu pøistoupit.

7. a) Zvlátní unie má provozovací kapitálový
fond, který se vytvoøí jednorázovou platbou uskuteènìnou kadou èlenskou zemí Zvlátní unie. Stane-li se fond
nedostateèným, rozhodne Shromádìní o jeho zvýení.

2. a) Kadá zemì, která není èlenskou zemí Zvlátní unie, která vak je èlenem Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, mùe pøistoupit k tomuto
znìní a stát se tak èlenem této Zvlátní unie.

b) Výe poèáteèní platby kadé zemì do uvedeného fondu nebo její úèasti na zvýení tohoto fondu je
úmìrná roènímu pøíspìvku této zemì jako èlena Paøíské unie na ochranu prùmyslového vlastnictví do rozpoètu této Unie na rok, bìhem kterého je fond vytvoøen
nebo rozhodnuto o jeho zvýení.

b) Oznámení o pøistoupení zajiuje samo
o sobì, e se na území pøistupující zemì budou shora
uvedená ustanovení vztahovat na ta oznaèení pùvodu,
která v dobì pøístupu byla pøedmìtem mezinárodního
zápisu.
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jej pro mezinárodní zápisy oznaèení pùvodu uskuteènìné u Mezinárodního úøadu na ádost národních úøadù
èlenských zemí Zvlátní unie, které nejsou stranami tohoto znìní, za pøedpokladu, e tyto zápisy vyhoví, pokud jde o tyto jmenované zemì, podmínkám pøedepsaným tímto znìním. U mezinárodních zápisù uskuteènìných u Mezinárodního úøadu na ádost národního úøadu z tìch zemí, které dosud nebyly èlenskými zemìmi
Zvlátní unie a stanou se stranami tohoto znìní, dovolí
tyto zemì, aby shora uvedená zemì vyadovala splnìní
podmínek pøedepsaných znìním ze dne 31. øíjna 1958.

c) Zemì mùe vak pøi pøístupu k této Dohodì
ve lhùtì jednoho roku oznámit ta oznaèení pùvodu zapsaná ji u Mezinárodního úøadu, pro která pouije ustanovení èlánku 5, 3).
3. Ratifikaèní listiny a listiny o pøístupu se ukládají
u generálního øeditele.
4. Ustanovení èlánku 24 Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví platí pro tuto Dohodu.
5. a) Pro prvních pìt zemí, které uloí své listiny
o ratifikaci nebo pøístupu, vstoupí toto znìní v platnost
tøi mìsíce po uloení páté takové listiny.

Èlánek 17
1. a) Toto znìní je podepsáno v jediném exempláøi ve francouzském jazyce a uloeno u védské vlády.

b) Pro kadou ostatní zemi vstoupí toto znìní
v platnost tøi mìsíce po dni, kdy generální øeditel oznámil ratifikaci nebo pøístup, ledae by v ratifikaèní listinì
nebo listinì o pøístupu bylo uvedeno pozdìjí datum.
V tomto pøípadì vstoupí toto znìní v platnost pro tuto
zemi k datu tam uvedenému.

b) Generální øeditel vyhotoví oficiální texty po
poradì se zainteresovanými vládami v dalích jazycích,
které mùe urèit Shromádìní.

6. Ratifikace nebo pøístup znamená automaticky pøijetí vech ustanovení a pøiznání vech výhod stanovených tímto znìním.

2. Toto znìní Dohody zùstává otevøené k podpisu
ve Stockholmu do dne 13. ledna 1968.
3. Generální øeditel pøedá dvì kopie podepsaného
textu tohoto znìní ovìøené védskou vládou vládám vech
èlenských zemí Zvlátní unie a na ádost vládì kterékoli
jiné zemì.

7. Poté, kdy toto znìní vstoupí v platnost, mùe zemì
pøistoupit k znìní této Dohody ze dne 31. øíjna 1958 pouze spoleènì s ratifikací tohoto znìní nebo pøistoupením
k nìmu.

4. Generální øeditel dá zaregistrovat toto znìní u sekretariátu Organizace spojených národù.

Èlánek 15
1. Tato Dohoda zùstane v platnosti tak dlouho, pokud jejími èleny bude nejménì pìt zemí.

5. Generální øeditel oznámí vládám vech èlenských
zemí Zvlátní unie podpisy, uloení ratifikaèních listin
nebo listin o pøístupu, vstup vech ustanovení tohoto znìní
Dohody v platnost, výpovìdi a prohláení uèinìná podle
èlánku 14, 2), c) a 4).

2. Kadá zemì mùe toto znìní vypovìdìt oznámením zaslaným generálnímu øediteli. Tato výpovìï znamená také výpovìï znìní této Dohody ze dne 31. øíjna
1958 a týká se pouze zemì, která ji podala, pøièem Dohoda zùstává pro ostatní zemì Zvlátní unie platná a vykonatelná.

Èlánek 18
1. Do doby, ne se první generální øeditel ujme svého úøadu, má se za to, e odkazy v tomto znìní na Mezinárodní úøad Organizace nebo na generálního øeditele
jsou odkazy na úøad Unie zøízený Paøískou úmluvou na
ochranu prùmyslového vlastnictví nebo jeho øeditele.

3. Výpovìï nabývá úèinnosti jeden rok po dni, kdy
o tom generální øeditel obdrel oznámení.
4. Právo výpovìdi obsaené v tomto èlánku nemùe
ádná zemì vykonat, dokud neuplyne pìt let ode dne,
kdy se stala èlenem Zvlátní unie.

2. Èlenské zemì Zvlátní unie, které neratifikovaly
toto znìní nebo k nìmu nepøistoupily mohou po dobu
pìti let ode dne, kdy vstoupí v platnost Úmluva zøizující
Organizaci, vykonávat, pokud si toho budou pøát, práva
pøiznaná podle èlánku 9 a 12 tohoto znìní, jako kdyby
byly tìmito ustanoveními vázány. Zemì, která chce vykonávat tato práva, uloí za tím úèelem u generálního
øeditele písemné oznámení, které se stane úèinným v den
pøijetí. Tyto zemì se povaují za èleny Shromádìní a
do doby, kdy uplynula uvedená lhùta.

Èlánek 16
1. a) Toto znìní nahradí ve vztazích mezi èlenskými zemìmi Zvlátní unie, které je ratifikovaly nebo
k nìmu pøistoupily, znìní ze dne 31. øíjna 1958.
b) Kadá èlenská zemì Zvlátní unie, která ratifikovala toto znìní nebo která k nìmu pøistoupila, je vak
vázána znìním ze dne 31. øíjna 1958 ve vztazích k èlenským zemím Zvlátní unie, které neratifikovaly toto znìní nebo k nìmu nepøistoupily.

Na dùkaz toho níe podepsaní, majíce k tomu øádné
plné moci, podepsali toto znìní Dohody.

2. Zemì, které dosud nebyly èlenskými zemìmi
Zvlátní unie a stanou se stranami tohoto znìní, pouijí

Dáno ve Stockholmu dne 14. èervence 1967.
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