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Zaslání osvědčení o zápisu a základní informace o platnosti zápisu ochranné známky

Sdělujeme, že Vámi přihlášená ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek pod 
výše uvedeným číslem. V příloze zasíláme osvědčení o zápisu ochranné známky.

Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že zápis ochranné známky podle stávající právní úpravy (zákon č.  
441/2003 Sb., o ochranných známkách) platí 10 let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky se na 
žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, 
ochranná známka zanikne. Žádost o obnovu zápisu se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby 
platnosti.

Bližší  informace jsou k dispozici  na internetové  stránce  upv.gov.cz nebo na informačním středisku 
Úřadu průmyslového vlastnictví (tel. 220 383 120).

Těšíme se na další spolupráci při ochraně Vašeho průmyslového vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví*

Upozornění
Úřad  průmyslového  vlastnictví  upozorňuje  všechny  vlastníky  ochranných  známek,  že  mohou  být 

písemně  nebo  elektronicky  osloveni  soukromými  subjekty  (např.  TRADEMARK  PUBLISHER  -  Rakousko, 
F.I.P.T.R.  -  USA,  THE MARKS KFT.  -  Maďarsko),  jež  nabízejí  za různý  poplatek  zveřejnění,  registraci  či 
evidenci ochranné známky v jejich databázích vedených na Internetu.

Takové  služby  nikterak  nesouvisí  s  rejstříkem ochranných  známek  vedeným  Úřadem průmyslového 
vlastnictví ani právní ochranou ochranných známek podle příslušných předpisů. Nevyužití nabízených služeb 
tedy nemůže být spojeno s žádnými negativními dopady na platnost národních ani mezinárodních ochranných 
známek.

*Pozn. Tento dopis byl vytvořen automaticky systémem výpočetní techniky na základě stávající právní úpravy a 
slouží  pouze  pro  podání  základních  informací,  které  jsou  aktuální  k  datu  vytvoření  tohoto  dopisu.  Úřad  
průmyslového  vlastnictví  nenese  zodpovědnost  za  změny právní  úpravy  a  další  změny oproti  znění  tohoto 
dopisu, ke kterým může v budoucnosti dojít.
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Důležité upozornění 

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) oznamuje, že s cílem snížit administrativní zátěž a napomáhat 
přihlašovatelům a majitelům patentů, užitných vzorů a vlastníkům průmyslových vzorů řádně udržovat svoje 
práva v platnosti a s cílem snížit negativní dopady zmeškání lhůt pro obnovu nebo prodloužení těchto práv či  
zmeškání lhůty pro podání žádosti o provedení úplného průzkumu, zasílá zájemcům elektronicky upozornění na 
blížící se uplynutí lhůty.

Upozornění  je  zasíláno  zpravidla  s  měsíčním  až  dvouměsíčním  předstihem  před  uplynutím  výše 
uvedených lhůt zástupcům, v případě nezastupovaných spisů přihlašovatelům/majitelům/vlastníkům, na jejich 
elektronickou adresu, kterou sdělí ÚPV. Tato služba není zpoplatněna. Zájemce o zaslání upozornění žádáme, 
pokud tak již neučili, o sdělení aktuální elektronické adresy včetně jména, příjmení, názvu firmy a adresy, a to 
na adresu: lhuty@upv.cz

Podrobnější informace o službě jsou k dispozici na internetových stránkách: upv.gov.cz

Upozornění  na  uplynutí  lhůt  má  pouze  informativní  charakter.  Zaslání  upozornění  není  zákonnou 
povinností, ÚPV neručí za důsledky případného nedoručení tohoto upozornění.
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