
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 
Antonína Čermáka 2a 160 68  Praha 6 
Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 
E-mail: posta@upv.cz 

WWW.UPV.CZ

ŽÁDOST O OBNOVU / PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU

Vyberte jednu z uvedených možností:

Ochranná známka (OZ) (9046) ANO

Uveďte spisovou značku Rok

Číslo
přihlášky

(905101)

Pokud jste neuvedli spisovou značku přihlášky, uveďte:

(905001) 2006

435972

Číslo zápisu do rejstříku (111001)

Číslo zápisu mezinárodní OZ do rejstříku (811001)

Uveďte spisovou značku Rok

Číslo
přihlášky

(905102)

Pokud jste neuvedli spisovou značku přihlášky, uveďte:

(905002) 2006

435974

Číslo zápisu do rejstříku (111002)

Číslo zápisu mezinárodní OZ do rejstříku (811002)

Uveďte spisovou značku Rok

Číslo
přihlášky

(905103)

Pokud jste neuvedli spisovou značku přihlášky, uveďte:

(905003) 2006

435975

Číslo zápisu do rejstříku (111003)

pospichalova
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Číslo zápisu mezinárodní OZ do rejstříku (811003)

FORMULÁŘ (Vyberte jednu z uvedených možností.)

Podání zpoplatněná:

Žádost o obnovu individuální OZ v ochranné době (2016) ANO

MAJITEL / VLASTNÍK (Vyberte jednu z uvedených možností.)

  žádá o obnovu / prodloužení platnosti se stávajícími údaji o majiteli / vlastníkovi 
  uvedenými v rejstříku Úřadu (Není třeba vyplňovat Změněné (nové) údaje o majiteli / vlastníkovi.)

  žádá o obnovu / prodloužení platnosti s níže uvedenými změněnými údaji o 
  majiteli / vlastníkovi (Netýká se převodu.)

ANO

SEZNAM VÝROBKŮ A SLUŽEB

Obnova zápisu ochranné známky se žádá (Vyberte jednu z uvedených možností.)

  pro všechny výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapsána

  pro omezený seznam výrobků a služeb, přičemž výčet výrobků a služeb,  
  na něž se seznam omezuje, je dále uveden

  pro omezený seznam výrobků a služeb, přičemž výčet výrobků a služeb, které mají
  být ze seznamu vypuštěny, je dále uveden

(9060) ANO

(9061)

(9062)

  majitel / vlastník není pro tuto žádost zastupován

žádá u výše uvedeného(-ých) spisu(-ů) být zapsán do rejstříku jako zástupce pro řízení pred Úřadem
(Pokud není registrována prezidiální plná moc, je třeba k žádosti zaslat originál nebo ověřenou kopii plné moci či konvertovaný 
dokument.)

  je u výše uvedeného(-ých) spisu(-ů) již zapsán v rejstříku (Není třeba vyplňovat údaje o zástupci.)

  je zmocněn jen pro úkony spojené s touto žádostí a nepožaduje být zapsán do rejstříku 
  (K žádosti je třeba zaslat originál nebo ověřenou kopii plné moci či konvertovaný dokument.) 

Zástupce podávající žádost:

ANO



adresa pro doručování není odlišná od adresy zástupce / majitele / vlastníka v ČR

adresa pro doručování je odlišná od adresy zástupce / majitele / vlastníka v ČR

ANO

PŘÍLOHY

- Plná moc (Pokud žádost podává zástupce.) (9015)

Další přílohy: (Vyplňte název.)

Název

Poplatek      2 500 Kč za žádost o obnovu individuální OZ v ochranné době
Poplatek      5 000 Kč za žádost o obnovu individuální OZ po ochranné době
Poplatek      5 000 Kč za žádost o obnovu kolektivní OZ v ochranné době
Poplatek    10 000 Kč za žádost o obnovu kolektivní OZ po ochranné době
Poplatek      3 000 Kč za žádost o obnovu mezinárodní OZ
Poplatek      6 000 Kč za žádost o 1. prodloužení platnosti PUV
Poplatek      6 000 Kč za žádost o 2. prodloužení platnosti PUV
Poplatek      3 000 Kč za žádost o 1. obnovu doby platnosti PVZ
Poplatek      6 000 Kč za žádost o 2. obnovu doby platnosti PVZ
Poplatek      9 000 Kč za žádost o 3. obnovu doby platnosti PVZ
Poplatek    12 000 Kč za žádost o 4. obnovu doby platnosti PVZ

** Způsob platby (Vyberte jednu z uvedených možností.) 

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



Místo pro nalepení kolku

POZNÁMKA

(9034)

Pozn: Pokud je text poznámky delší než cca půl stránky, použijte přílohu.

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.

Vyberte jednu z uvedených možností:

Majitel / vlastník

Zástupce

Datum Podpis 
(u právnické osoby případně i razítko)




