
 

Avenida de Europa, 4,  E - 03008 Alicante, Španělsko 
Tel. (+34) 965 139 100  -  Fax: (+34) 965 131 344 -  Internet: http://www.oami.europa.eu/ 

 

ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) 
(Ochranné známky a průmyslové vzory) 

O
H

IM
 N

O
TE

S
-C

S
 

M
od

.0
05

- 

 
Poznámky k formuláři přihlášky ochranné 

známky Společenství 
 
 
Obecné poznámky 
 
 
Použití formuláře 
 
Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 
40/94 o ochranné známce Společenství (CTMIR), můžete tuto přihlášku získat u Úřadu pro 
harmonizaci na vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM). 
Formulář přihlášky lze od úřadu OHIM bezplatně získat (poštou, faxem nebo e-mailem). Lze 
si jej také stáhnout z internetových stránek úřadu (http://www.oami.europa.eu) a vytisknout. 
Můžete jej získat i od ústředních úřadů průmyslového vlastnictví členských států, včetně 
Úřadu pro ochranné známky zemí Beneluxu.  
 
Přihlašovatelé nebo jejich zástupci si mohou bezplatně pořizovat kopie tohoto formuláře nebo 
mohou používat formuláře podobné struktury či formátu, např. formuláře, které jsou 
vygenerované počítačem a obsahují informace, jež jsou uvedeny ve formuláři přihlášky. 
V případě, že jsou použity formuláře vygenerované elektronickou cestou, není nutné používat 
přílohy – postačí rozšířit elektronickou verzi v případě, že by se ve formuláři přihlášky 
nedostávalo místa. 
 
V případě, že budou některé informace dodány později, se však doporučuje, aby byl formulář 
vyplněn pokud možno v době podání a aby v této době byly také poskytnuty nezbytné 
informace. To usnadní a urychlí zpracování přihlášky.  Políčka, která obsahují hvězdičku (*), 
je nutno vyplnit. 
 
Potřebujete-li jakékoli informace, můžete se obrátit na OHIM na telefonním čísle: 
(+34) 965 139 100 
 
 
Předkládání přihlášek 
 
Vyplněnou přihlášku přihlašovatel podle své volby 
 
- buď zašle přímo oddělení příjmu úřadu OHIM v Alicante na tuto adresu:   
 
            Office for Harmonization in the Internal Market 
            Receiving Unit 
            Avenida de Europa, 4 
            E-03008 Alicante, Španělsko, 
 
- nebo ji v úředních hodinách podá osobně na recepci úřadu, 
 
- nebo ji zašle faxem na toto faxové číslo úřadu OHIM: 
 
            (+34) 965 131 344, 
 
- nebo ji podá u jednoho z ústředních úřadů průmyslového vlastnictví členských států či u 
Úřadu pro ochranné známky zemí Beneluxu. 
 
 
Pro doručené přihlášky vydá OHIM doklad o převzetí.  
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1. Formulář, první strana 
 
 
1.1. Počet stran (včetně této)   
 

Přihlašovatelé mají uvést celkový počet stran, které jsou úřadu OHIM zaslány. 
 
 
1.2. Jazyky 
 
1.2.1. Jazyk přihlášky 
 
Přihlašovatelé musí uvést jazyk, v němž podávají přihlášku. Tímto jazykem může být kterýkoli 
z úředních  jazyků Evropského unie. 
 
V daném políčku mohou být uvedeny dvoupísmenné kódy ISO (kódy stanovené k identifikaci 
jazyků Mezinárodní organizací pro normalizaci). 
 
1.2.2. Druhý jazyk 
 
Přihlašovatel si musí rovněž vybrat druhý jazyk, který musí být jedním z pěti jazyků 
používaných  úřadem OHIM (španělština – ES, němčina – DE, angličtina – EN, francouzština 
– FR nebo italština – IT) a musí se lišit od prvního jazyka.  
 
Druhý jazyk je tím jazykem, nebo jedním z jazyků, jenž lze používat při námitkovém a 
zrušovacím řízení. Pro formulář přihlášky lze použít jakoukoli jazykovou verzi, pokud jsou 
textové prvky, zejména seznam výrobků a služeb, vyplněny v jazyce, v němž se vede 
přihlašovací řízení. 
 
Jestliže první jazyk není jedním z pěti jazyků používaných úřadem OHIM (viz výše), 
přihlašovatel může úřad oprávnit k používání druhého jazyka v souvislosti s přihláškou ke 
korespondenčním účelům. 
 
 
1.3. Značka přihlašovatele / zástupce 
 
Přihlašovatelé nebo zástupci mohou na vyhrazeném místě uvést svou vlastní značku 
maximálně o délce 20 znaků,  

např.: iniciály, řetězec písmen apod. 
 
OHIM tuto značku použije k ověření uhrazení poplatku (např. k ověření skutečnosti, zda 
platba odpovídá dané přihlášce). 
 
 
1.4. Přihlašovatel 
 
1.4.1. Identifikační číslo 
 
Pokud již dříve přidělil OHIM přihlašovateli identifikační číslo, stačí uvést toto číslo a obchodní 
firmu či název / jméno a příjmení přihlašovatele. Jinak je třeba přihlašovatele identifikovat na 
základě uvedení jeho obchodní firmy či názvu / jména a příjmení spolu s adresou a státní 
příslušností. 
 
1.4.2. Jméno (fyzické osoby), obchodní firma či název (právnické osoby), právní forma 
a adresa 
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Pokud je přihlašovatelů více, uvedou se na dalším listu pod  záhlavím „obchodní firma či 
název / jméno přihlašovatele“.  

 
Pokud jde o fyzické osoby, musí být uvedeno jméno/a a příjmení, a to v tomto pořadí. Uvede 
se také úplná adresa a státní příslušnost přihlašovatele. 
 
V případě, že přihlašovatel je právnickou osobou, musí být uvedena obchodní firma nebo 
oficiální název, včetně právní formy („Incorporated“, „Sociedad Anónima“, „Aktiengesellschaft“ 
atd.). Označení právní formy lze zkrátit obvyklým způsobem („Inc.“, „S.A.“, „AG“ atd.). Kromě 
toho musí být uvedena úplná adresa a země, kde má právnická osoba své sídlo. Doporučuje 
se použití standardního dvoupísmenného kódu ISO. 

 
V případě, že se doručovací adresa (ulice, číslo domu atd.) liší od poštovní adresy (např. 
poštovní přihrádka), musí být uvedeny obě adresy. OHIM bude tyto adresy přiměřeně 
používat. Zveřejněna bude doručovací adresa. 
 
Pro ulehčení komunikace by měla být poskytnuta telefonní čísla, faxová čísla a ostatní 
kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa. Poskytnutí telefonního čísla, faxového 
čísla, e-mailové adresy či kontaktních údajů k jiným technickým komunikačním prostředkům 
znamená souhlas s jejich používáním úřadem za účelem komunikace s přihlašovatelem.  
 
U každého přihlašovatele má být uvedena pouze jedna adresa. Bude-li přesto uvedeno adres 
několik, bude brána v úvahu pouze adresa uvedená na prvním místě, s výjimkou případu, kdy 
přihlašovatel označí jinou  doručovací adresu. 
 
V případě, že dojde ke změně adresy, musí být žádost o záznam změny pro stávající 
identifikační číslo(a) zaslána úřadu OHIM odděleně. Přihlašovateli s více než jednou adresou 
bude pro každou adresu přiděleno samostatné identifikační číslo. 
 

1.5. Ochranná známka 
 
Přihláška se může týkat kteréhokoli z těchto typů ochranných známek: slovní ochranné 
známky; obrazové, kombinované nebo slovní grafické ochranné známky; prostorové 
ochranné známky; ochranné známky tvořené pouze barvou nebo kombinací barev; zvukové 
ochranné známky nebo „jiné“ ochranné známky. Lze zvolit pouze jednu z těchto kategorií. 
 
Slovní ochranná známka je ochranná známka vypsaná tiskařskými typy (v běžném fontu) bez 
specifických grafických prvků. Ochranná známka musí být na příslušném místě vypsána 
strojem nebo vytištěna. OHIM slovní ochrannou známku zapíše do své databáze a zveřejní ji 
tak, jak vypadá v přihlášce, to znamená s použitím velkých a malých písmen a dalších znaků 
v podobě, v jaké jsou uvedeny v přihlášce, přičemž použije standardní typ písma úřadu 
OHIM. Ve všech dalších případech bude ochranná známka zanesena do databáze a 
zveřejněna tak, jak byla vyobrazena v příloze. 
 
Obrazová, kombinovaná nebo slovní grafická ochranná známka je ochranná známka tvořená 
výlučně obrazovými prvky, kombinacemi slovních a obrazových nebo jiných grafických prvků, 
slovními prvky napsanými stylizovanými fonty nebo slovními prvky vyobrazenými na více než 
jednom řádku (všechny prvky mohou a nemusí být barevné) nebo ochranná známka tvořená 
výlučně barevnými slovními prvky. 
 
Prostorová ochranná známka je ochranná známka, která se skládá z trojrozměrného tvaru 
(včetně kontejnerů, obalu a samotného výrobku). Vyobrazení poskytnuté v příloze se může 
skládat až ze šesti vyobrazení daného tvaru. 
 
Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev je ochranná známka, u níž je 
ochrana požadována pro jednu nebo několik barev, bez ohledu na jakýkoli zvláštní tvar nebo 



Poznámky k formuláři přihlášky ochranné známky Společenství 
 

 4

O
H

IM
 N

O
TE

S
-C

S
 

M
od

.0
05

- 

uspořádání.  Barvy musí být na příslušném místě uvedeny slovy. Je třeba poskytnout 
vyobrazení barvy (barev). Pouze písemný popis není dostačující. 
 
Zvuková ochranná známka musí být vyobrazena za pomoci přílohy, v níž jsou použity 
standardní metody grafické reprodukce zvuku, zejména standardní notový zápis. Popis není 
dostačující. Přílohy v podobě elektronických zvukových souborů jsou možné pouze u 
elektronického podání přihlášky. 
 
„Jiné“ ochranné známky představují všechny ostatní typy ochranných známek, které nepatří 
do výslovně uvedených kategorií. Jedná se např. o hologramy, poziční ochranné známky, 
pohyblivé ochranné známky atd. 
 
Pro vyobrazení každé ochranné známky, která není slovní ochrannou známkou, musí být 
použita příloha. 
 
 
1.5.1. Barevné ochranné známky 
 
Je-li ochranná známka barevná, uveďte příslušnou barvu (příslušné barvy) slovně. Dále se 
doporučuje uvést normalizované mezinárodní barevné kódy. 
 
1.5.2. Popis / omezení rozsahu ochrany (disclaimer) (nepovinné) 
 
Přihláška může obsahovat popis ochranné známky nebo omezení rozsahu ochrany 
(disclaimer) pro jeden nebo několik prvků známky, na něž nejsou uplatňována výhradní 
práva. 
 
 
1.6. Kolektivní ochranná známka 
 
Zaškrtněte toto políčko, pokud je přihlašovaná známka kolektivní ochrannou známkou.  O 
zápis kolektivní ochranné známky Společenství mohou požádat pouze sdružení výrobců, 
poskytovatelů služeb nebo obchodníků, jakož i právnické osoby, které se řídí veřejným 
právem.  
 
V přihlášce musí být uvedeno, zda jsou pravidla pro užívání kolektivní ochranné známky 
předloženy společně s přihláškou, nebo budou poslány později.  
 

1.7. Seznam výrobků a služeb 
 
OHIM doporučuje používat terminologii Niceského třídění, včetně té, která je obsažena 
v abecedním seznamu pořízeném podle tohoto třídění. Zpracování přihlášky se tím usnadní a 
urychlí. Dále existují termíny, již schválené úřadem OHIM, které si můžete okopírovat 
z databáze Euroace (k dispozici online na adrese: 
http://www.oami.europa.eu/en/database/euroace.htm). 
 
Místo vypsání výrobků a služeb lze odkázat na seznam výrobků a služeb uvedený v předešlé 
přihlášce ochranné známky Společenství. 
 

1.8. Podpis 
 
Dole na první straně musí být uvedeno jméno a příjmení přihlašovatele / zástupce a připojen 
jeho podpis. 
 
 
2. Přihláška, druhá strana 
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2.1. Zástupce 
 
Zastoupení není při podání přihlášky povinné. U všech dalších kroků řízení je však 
zastoupení povinné pro všechny přihlašovatele (ať už se jedná o fyzické, nebo právnické 
osoby), kteří nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečnou průmyslovou či 
obchodní pobočku.  Všichni ostatní přihlašovatelé se mohou zastupovat sami nebo jmenovat 
svého zástupce.  
 
Pokud přihlášku podává přímo přihlašovatel, který musí být v dalších krocích zastupován, 
musí se veškerá pozdější komunikace ze strany úřadu OHIM nebo s ním uskutečňovat 
prostřednictvím řádně jmenovaného zástupce.  
 
Přihlašovatele mohou před úřadem OHIM zastupovat rovněž kvalifikovaní zástupci, kteří patří 
do jedné z těchto kategorií: 
 
• advokáti, kteří jsou oprávněni vykonávat činnost na území některého členského státu a 

jednat v něm jako zástupci ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů a kteří 
mají sídlo na území Evropského společenství, 

• kvalifikovaní zástupci zapsaní do seznamu vedeného úřadem OHIM.   
 
Přihlašovatel může jednat i prostřednictvím svého zaměstnance.  V takovém případě musí 
být v políčku „zástupce“ uvedeno jméno příslušného zaměstnance. Zaměstnanci právnických 
osob, které mají na území Evropského společenství bydliště nebo sídlo nebo skutečnou 
průmyslovou či obchodní pobočku, mohou zastupovat ostatní právnické osoby za 
předpokladu (a pouze za předpokladu), že mezi těmito dvěma právnickými osobami existují 
hospodářské vazby, například společné vlastnictví nebo kontrola.  To se vztahuje i na 
případy, kdy je přihlašovatelem právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem mimo území 
Evropského společenství.  V takových případech musí být v příloze uvedeny informace 
týkající se právnické osoby, jejíž zaměstnanec jedná jménem přihlašovatele, a základ 
hospodářských vazeb (mateřská společnost, dceřiná společnost, pobočka apod.). 
 
OHIM bude tedy komunikovat se zástupcem, pokud bude jmenovaný. 
 
Kromě případu, kdy je zástupcem jmenován zaměstnanec přihlašovatele, není požadováno 
předložení plné moci. 
 
2.1.1. Identifikační číslo 
 
Pokud již dříve přidělil OHIM zástupci identifikační číslo, stačí uvést toto číslo a obchodní 
firmu či název / jméno zástupce. Jinak je třeba zástupce identifikovat na základě uvedení jeho 
adresy a obchodní firmy či názvu / jména a příjmení, jak je stanoveno níže. 
 
2.1.2. Adresa a obchodní firma či název / jméno a příjmení zástupce 
 
Je třeba uvést úplnou adresu. Doporučuje se použít standardního dvoupísmenného kódu 
země podle ISO. 

 
V případě, že se doručovací adresa (ulice, číslo domu atd.) liší od poštovní adresy (např. 
poštovní přihrádka), musí být uvedeny obě adresy. OHIM bude tyto adresy přiměřeně 
používat. Zveřejněna bude doručovací adresa. 
 
Pro ulehčení komunikace by měla být poskytnuta telefonní čísla, faxová čísla a ostatní 
kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa. Poskytnutí telefonního čísla, faxového 
čísla, e-mailové adresy či kontaktních údajů k jiným technickým komunikačním prostředkům 
znamená souhlas s jejich používáním úřadem za účelem komunikace s přihlašovatelem. 
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2,2 Právo přednosti 
 
Chce-li přihlašovatel uplatnit právo přednosti z jednoho nebo více dřívějších podání, musí 
uvést číslo dřívější přihlášky (je-li k dispozici) a datum i zemi jejího podání. Přednost lze 
uplatnit i do dvou měsíců od data podání přihlášky. 
 
V přihlášce musí být uvedeno, zda je dokumentace o právu přednosti předkládána společně 
s přihláškou, nebo bude poslána později.  
 
 
2.3. Seniorita 
 
Je-li uplatňováno právo seniority, musí být uvedena povaha zápisu (národní nebo 
mezinárodní ochranná známka), registrační číslo, datum podání přihlášky a členský stát, 
v němž platí. Senioritu lze uplatnit i do dvou měsíců od data podání přihlášky nebo kdykoli po 
zápisu ochranné známky Společenství. 
 
V přihlášce musí být uvedeno, zda je dokumentace o právu seniority předkládána společně 
s přihláškou, nebo bude poslána později. 
 
 
2.4. Přeměna zápisu podle Madridského protokolu 
 
Aby byla přihláška posuzována jako přeměna mezinárodního zápisu, který byl vymazán 
Mezinárodním úřadem na žádost úřadu původu podle článku 9quinquies Madridského 
protokolu a v souladu s článkem 156 nařízení o ochranné známce Společenství, musí být tato 
skutečnost uvedena v přihlášce ochranné známky Společenství. 
 
Tato skutečnost musí být uvedena při podání přihlášky, a to vyplněním následujících položek 
ve formuláři přihlášky v odstavci nazvaném: „Přeměna zápisu podle Madridského protokolu“: 
 
Aby mohl úřad posoudit přeměnu zápisu, je nutno vyplnit položky pod body (1), (2) a (3). 
 
(1) Číslo mezinárodního zápisu, který byl vymazán. Úřad OHIM pak bude moci vyhledat 

údaje o příslušném mezinárodním zápisu. aby ověřil, zda se mezinárodní zápis 
vztahuje vzhledem k Evropskému společenství na seznam výrobků a služeb 
spadajících pod ochrannou známku Společenství.  

 
(2) Datum vymazání mezinárodního zápisu Mezinárodním úřadem. Na základě tohoto 

údaje se ověří, zda byla přihláška ochranné známky Společenství podána do tří 
měsíců od data vymazání mezinárodního zápisu. 

 
(3) Datum mezinárodního zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu nebo datum 

záznamu o územním rozšíření na Evropské společenství provedeného po 
uskutečnění mezinárodního zápisu podle čl. 3ter odst. 2 Madridského protokolu.  

 
(4) Den práva přednosti uvedený v mezinárodní přihlášce (byl-li uveden) tak, jak je 

zaznamenán v mezinárodním rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem. 
 
 
2.5. Překlady 
 
Lze podat nepovinný překlad seznamu výrobků a služeb, výčtu barev (pokud existuje), popisu 
ochranné známky (pokud existuje) a omezení rozsahu ochrany (pokud existuje) do druhého 
jazyka. Takový překlad musí zahrnovat všechny čtyři položky. 
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2.6. Poplatky 
 
Základní poplatek za přihlášku ochranné známky Společenství činí 900 eur, což pokrývá tři 
třídy výrobků a služeb. Poplatek za každou další třídu je 150 eur. Základní poplatek za 
přihlášku kolektivní ochranné známky Společenství činí 1 300 eur. Poplatek za každou další 
třídu je 300 eur. 
 
Základní poplatek za přihlášku musí být uhrazen do jednoho měsíce od data podání 
přihlášky, aby se tak datum převzetí stalo i datem podání. OHIM nevystaví výzvu 
k úhradě poplatku. 
 
Jestliže je ochranná známka přijata k zápisu, musí být uhrazen základní poplatek za zápis 
ochranné známky Společenství. Tento poplatek činí 850 eur za nejvýše tři třídy výrobků a 
služeb. Poplatek za každou další třídu je 150 eur. Základní poplatek za zápis kolektivní 
ochranné známky Společenství činí 1 700 eur. Poplatek za každou další třídu je 300 eur. 
 
Poplatky musí být uhrazeny v eurech. Platba (při níž veškeré bankovní poplatky jdou k tíži 
plátce, který musí bance vydat náležité pokyny) může být provedena takto: 
 

- odečtením příslušné částky z běžného účtu vedeného u úřadu OHIM, přičemž je 
třeba uvést číslo tohoto účtu. Přihlašovatel / zástupce si může zvolit okamžitý odečet 
základního poplatku za přihlášku nebo odečet provedený na konci období jednoho 
měsíce od data přijetí přihlášky. Okamžitý odečet urychlí zpracování přihlášky. 
Přihlašovatel si může vybrat, zda poplatky za více než tři třídy mají být vybrány spolu 
se základním poplatkem za přihlášku, nebo v okamžiku, kdy bude zatřídění 
schváleno. Držitel běžného účtu může oznámit, že běžný účet nemá být pro platbu 
použit; 

 
- převodem v eurech na bankovní účet úřadu OHIM, přičemž je třeba uvést obchodní 

firmu či název / jméno a příjmení, adresu a číslo značky přihlašovatele nebo zástupce 
a přihlášky (přihlášek), k níž (k nimž) se platba vztahuje. 

 
Na přihlášce musí být uvedeno datum převodu pouze tehdy, pokud již byl proveden. 
 
 
Upozorňujeme přihlašovatele, že úřad na poplatky související s podáním přihlášky 
nevystavuje žádné faktury. 
 
 
Běžné účty mohou být otevřeny na základě písemné žádosti podané u finančního odboru 
úřadu OHIM na této adrese: 
 
Office for Harmonization in the Internal Market 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante, Španělsko 
Telefon: (34) 965 139 340 
Fax: (34) 965 139 113 
 
 
Peněžní převody mohou být provedeny na jeden z těchto bankovních účtů úřadu OHIM: 
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
Číslo účtu: 0182-5596-90-0092222222, SWIFT kód (BIC): BBVAESMMXXX 
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222 
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LA CAIXA 
Číslo účtu: 2100-2353-01-0700000888, SWIFT kód (BIC): CAIXESBBXXX 
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888 

 
 


