Protokol k Madridské dohodì o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek

PROTOKOL K MADRIDSKÉ DOHODÌ
O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK
sjednaný v Madridu dne 27. èervna 1989
(sdìl. min. zahr. è. 248/1996 Sb.)
4) "Území smluvní strany" znamená v tomto Protokole, je-li smluvní stranou stát, území tohoto státu, a
je-li smluvní stranou mezivládní organizace, území, na
nì se vztahuje smlouva ustavující tuto mezivládní organizaci.

Èlánek 1
Èlenství v Madridské unii
Státy, které jsou stranou tohoto Protokolu (dále jen
"smluvní státy"), i v pøípadì, e nejsou stranou Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek
revidované ve Stockholmu v roce 1967 a doplnìné v roce
1979 (dále jen "Madridská dohoda ve stockholmském
znìní") a organizace uvedené v èlánku 14 odst. 1 písm.
b), které jsou stranou tohoto Protokolu (dále jen "smluvní organizace"), jsou èleny tée Unie, jejími èleny jsou
státy, které jsou stranou Madridské dohody ve stockholmském znìní. Výrazem "smluvní strany" se v tomto Protokole rozumí jak smluvní státy, tak smluvní organizace.

Èlánek 3
Mezinárodní pøihláka
1) Kadá mezinárodní pøihláka podle tohoto Protokolu se pøedkládá na formuláøi pøedepsaném v provádìcím øádu. Úøad pùvodu potvrdí, e údaje obsaené
v mezinárodní pøihláce odpovídají v dobì potvrzení údajùm obsaeným podle povahy vìci v základní pøihláce
nebo v základním zápisu. Tento Úøad dále uvede
i) v pøípadì, e jde o základní pøihláku, datum
a èíslo této pøihláky,
ii) v pøípadì, e jde o základní zápis, datum a
èíslo tohoto zápisu, jako i datum a èíslo pøihláky, na jejím základì k zápisu dolo. Úøad
pùvodu rovnì uvede datum mezinárodní pøihláky.

Èlánek 2
Získání ochrany mezinárodním
zápisem
1) Byla-li u úøadu smluvní strany podána pøihláka
ochranné známky k zápisu nebo byla-li ochranná známka zapsána do rejstøíku úøadu smluvní strany, mùe si
osoba, která je pøihlaovatelem v této pøihláce (dále jen
"základní pøihláka") nebo majitelem tohoto zápisu (dále
jen "základní zápis"), za podmínek stanovených tímto
Protokolem, zajistit ochranu své ochranné známky na
území smluvních stran tím, e získá zápis této ochranné
známky do rejstøíku vedeného Mezinárodním úøadem
Svìtové organizace duevního vlastnictví (dále jen "mezinárodní zápis", "mezinárodní rejstøík", "Mezinárodní
úøad" a "Organizace") za pøedpokladu, e
i) byla-li základní pøihláka podána u úøadu
smluvního státu nebo dolo-li k základnímu zápisu u takového úøadu, osoba, která je pøihlaovatelem v této pøihláce nebo majitelem tohoto zápisu, je státním pøísluníkem tohoto
smluvního státu nebo má v uvedeném smluvním státì sídlo nebo bydlitì nebo skuteèný a
opravdový prùmyslový nebo obchodní podnik;
ii) byla-li základní pøihláka podána u úøadu
smluvní organizace nebo dolo-li k základnímu zápisu u takového úøadu, osoba, která je
pøihlaovatelem v této pøihláce nebo majitelem tohoto zápisu, je státním pøísluníkem
èlenského státu této smluvní organizace nebo
má na území uvedené smluvní organizace sídlo nebo bydlitì nebo skuteèný a opravdový
prùmyslový nebo obchodní podnik.

2) Pøihlaovatel musí uvést výrobky a sluby, pro nì
se nárokuje ochrana známky, jako i podle moností pøíslunou tøídu nebo tøídy podle tøídìní zøízeného Niceskou dohodou o mezinárodním tøídìní výrobkù a slueb
pro úèely zápisu ochranných známek. Jestlie pøihlaovatel tyto údaje neuvede, zatøídí Mezinárodní úøad výrobky a sluby do pøísluných tøíd uvedeného tøídìní.
Mezinárodní úøad provede ve spolupráci s úøadem pùvodu kontrolu tøídìní uvedeného pøihlaovatelem. V pøípadì neshody mezi tímto úøadem a Mezinárodním úøadem je urèující názor Mezinárodního úøadu.
3) Nárokuje-li pøihlaovatel barvu jako rozliovací
prvek své ochranné známky, poaduje se na nìm, aby
i) tuto skuteènost prohlásil a ve své mezinárodní pøihláce uvedl tuto nárokovanou barvu
nebo kombinaci barev;
ii) ke své mezinárodní pøihláce pøipojil barevná vyhotovení této ochranné známky, která
Mezinárodní úøad pøiloí ke svým oznámením; poèet tìchto vyhotovení stanoví provádìcí øád.
4) Ochranné známky pøihláené podle èlánku 2 Mezinárodní úøad ihned zapíe. Mezinárodní zápis bude mít
datum dne, kdy Úøad pùvodu obdrel mezinárodní pøihláku, za pøedpokladu, e Mezinárodní úøad mezinárodní pøihláku obdrel do dvou mìsícù od tohoto dne.
Jestlie Mezinárodní úøad neobdrel mezinárodní pøihláku v této lhùtì, mezinárodní zápis bude datován dnem,
kdy Mezinárodní úøad uvedenou mezinárodní pøihláku
obdrel. Mezinárodní úøad bezodkladnì oznámí mezinárodní zápis úøadùm, jich se týká. Ochranné známky
zapsané do mezinárodního rejstøíku se na základì údajù
obsaených v mezinárodní pøihláce zveøejní v periodickém vìstníku vydávaném Mezinárodním úøadem.

2) Pøihláka k mezinárodnímu zápisu (dále jen "mezinárodní pøihláka") se podává u Mezinárodního úøadu
prostøednictvím úøadu, u nìho podle povahy vìci byla
podána základní pøihláka nebo u nìho dolo k základnímu zápisu (dále jen "úøad pùvodu").
3) Pojmem "úøad" nebo "úøad smluvní strany" se
v tomto Protokole rozumí úøad, který smluvní strana povìøila zápisem ochranných známek, a pojmem "ochranné známky" se rozumí jak ochranné známky zapsané pro
výrobky, tak ochranné známky zapsané pro sluby.
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národní nebo regionální zápis bez újmy na právech získaných tímto zápisem za pøedpokladu, e
i) se ochrana vyplývající z mezinárodního zápisu vztahuje na zmínìnou smluvní stranu
podle èlánku 3 ter odst. 1 nebo 2,
ii) vechny výrobky a sluby uvedené v národním nebo regionálním zápisu jsou rovnì uvedeny v mezinárodním zápisu ve vztahu ke
zmínìné smluvní stranì,
iii) výe uvedené rozíøení nabývá úèinku po datu
národního nebo regionálního zápisu.

5) Pro potøebné zveøejnìní ochranných známek zapsaných do mezinárodního rejstøíku obdrí kadý úøad
od Mezinárodního úøadu za podmínek stanovených Shromádìním uvedeným v èlánku 10 (dále jen "Shromádìní") urèitý poèet výtiskù zmínìného vìstníku zdarma a
urèitý poèet výtiskù za sníenou cenu. Toto zveøejnìní
bude povaováno za dostaèující pro úèely vech smluvních stran a majitel mezinárodního zápisu nebude oprávnìn vyadovat jakékoliv dalí zveøejnìní.
Èlánek 3bis
Územní úèinek
Ochrana vyplývající z mezinárodního zápisu se vztahuje na smluvní stranu jen na ádost osoby, která mezinárodní pøihláku podává nebo která je majitelem mezinárodního zápisu. Takový poadavek vak nelze vznést
vùèi smluvní stranì, její úøad je úøadem pùvodu.

2) Úøad uvedený v odstavci 1 je na ádost povinen
zaznamenat mezinárodní zápis do svého rejstøíku.
Èlánek 5
Odmítnutí a neplatnost úèinkù mezinárodního
zápisu ve vztahu k urèitým smluvním stranám
1) Jestlie tak pøipoutìjí platné právní pøedpisy, je
úøad smluvní strany, jemu Mezinárodní úøad oznámil
rozíøení ochrany vyplývající z mezinárodního zápisu na
tuto smluvní stranu podle èlánku 3 ter odst. 1 nebo 2,
oprávnìn ve sdìlení o odmítnutí prohlásit, e ochranné
známce, která je pøedmìtem tohoto rozíøení, nemùe být
v uvedené smluvní stranì pøiznána ochrana. Kadé takové odmítnutí se mùe opírat pouze o dùvody, které by
podle Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví pøicházely v úvahu v pøípadì, e by ochranná známka byla pøihláena pøímo u úøadu, který odmítnutí sdìlil.
Ochrana vak nemùe být odmítnuta, a to ani èásteènì,
pouze z toho dùvodu, e platné právní pøedpisy pøipoutìjí zápis jen pro omezený poèet tøíd nebo pro omezený
poèet výrobkù nebo slueb.

Èlánek 3ter
ádost o "územní rozíøení"
1) Kadý poadavek na rozíøení ochrany vyplývající z mezinárodního zápisu na kteroukoli smluvní stranu je tøeba zvlátì uvést v mezinárodní pøihláce.
2) Poadavek na územní rozíøení je moné vznést
té následnì po uskuteènìní mezinárodního zápisu. Kadý takový poadavek se pøedkládá na formuláøi pøedepsaném provádìcím øádem. Mezinárodní úøad jej ihned zaznamená a tento záznam bezodkladnì oznámí úøadu nebo
úøadùm, jich se týká. Uvedený záznam se zveøejní
v periodickém vìstníku vydávaném Mezinárodním úøadem. Územní rozíøení nabývá úèinku ode dne, kdy bylo
zapsáno do mezinárodního rejstøíku; se zánikem mezinárodního zápisu, k nìmu se vztahuje, pozbývá platnosti.

2) a) Kadý úøad, který si pøeje vyuít tohoto svého práva, oznámí své odmítnutí spolu s uvedením vech
dùvodù Mezinárodnímu úøadu ve lhùtì stanovené pro
tento úøad platným právním pøedpisem, a to nejpozdìji
s výhradou pododstavcù b) a c), do jednoho roku ode
dne, kdy Mezinárodní úøad zaslal tomuto úøadu oznámení o rozíøení uvedeném v odstavci 1.

Èlánek 4
Úèinky mezinárodního zápisu
1. a) Poèínaje datem zápisu ochranné známky nebo
záznamu provedeného podle ustanovení èlánkù 3 a 3 ter
bude ochrana ochranné známky v kadé ze smluvních
stran, jich se týká, stejná, jako kdyby byla pøihláena
pøímo u úøadu této smluvní strany. Pokud nebylo Mezinárodnímu úøadu sdìleno odmítnutí podle èlánku 5 odst.
1 a 2 nebo pokud bylo odmítnutí sdìlené podle zmínìného èlánku pozdìji vzato zpìt, bude, poèínaje uvedeným
datem, ochrana ochranné známky ve smluvních stranách,
jich se týká, stejná, jako kdyby tato ochranná známka
byla zapsána úøadem této smluvní strany.

b) Bez zøetele na pododstavec a) mùe kadá
smluvní strana prohlásit, e pro mezinárodní zápisy uskuteènìné podle tohoto Protokolu se lhùta jednoho roku
uvedená v pododstavci a) nahrazuje lhùtou 18 mìsícù.
c) V takovém prohláení je moné dále upøesnit, e pokud mùe odmítnutí ochrany vyplývat z námitkového øízení proti udìlení ochrany, mùe úøad zmínìné
smluvní strany sdìlit toto odmítnutí Mezinárodnímu úøadu a po uplynutí lhùty 18 mìsícù. Takový úøad mùe
sdìlit odmítnutí ochrany ve vztahu k pøíslunému mezinárodnímu zápisu po uplynutí lhùty 18 mìsícù vak pouze tehdy, jestlie
i) informoval pøed uplynutím lhùty 18 mìsícù Mezinárodní úøad o monosti, e po
uplynutí lhùty 18 mìsícù budou podány
námitky, a
ii) sdìlení o odmítnutí opírající se o námitku
se uèiní nejpozdìji do sedmi mìsícù od
data, kdy poèíná bìet lhùta pro podání
námitky; jestlie lhùta pro podání námitky skonèí pøed uplynutím sedmi mìsícù,
musí se sdìlení uèinit ve lhùtì jednoho
mìsíce od skonèení zmínìné lhùty pro
podání námitky.

b) Údaj tøíd výrobkù a slueb stanovený v èlánku 3 nezavazuje smluvní strany co do urèení rozsahu
ochrany této ochranné známky.
2) Kadý mezinárodní zápis bude poívat práva
pøednosti podle èlánku 4 Paøíské úmluvy na ochranu
prùmyslového vlastnictví, ani by bylo nutné splnit náleitosti stanovené pod písmenem D uvedeného èlánku.
Èlánek 4bis
Nahrazení národního nebo regionálního zápisu
mezinárodním zápisem
1) U ochranné známky, která je národnì nebo regionálnì zapsána u úøadu smluvní strany a která je souèasnì
mezinárodnì zapsána a oba zápisy znìjí na jméno tée
osoby, se bude mít za to, e mezinárodní zápis nahrazuje
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3) Výpisy z mezinárodního rejstøíku, které se vyadují za úèelem jejich pøedloení v nìkteré ze smluvních
stran, jsou osvobozeny od jakékoliv legalizace.

d) Kadé prohláení podle pododstavcù b) nebo
c) lze uèinit v listinách uvedených v èlánku 14 odst. 2 a
datum úèinnosti prohláení se bude shodovat s datem
nabytí platnosti Protokolu pro stát nebo mezivládní organizaci, které prohláení uèinily. Takové prohláení lze
té uèinit pozdìji, pøièem toto prohláení nabývá úèinnosti tøi mìsíce poté, kdy je obdrel generální øeditel
Organizace (dále jen "generální øeditel"), nebo k jakémukoli pozdìjímu datu uvedenému v tomto prohláení, a to ve vztahu k mezinárodním zápisùm, jejich datum je stejné nebo pozdìjí, ne je datum úèinnosti
prohláení.

Èlánek 6
Doba platnosti mezinárodního zápisu;
závislost a nezávislost mezinárodního zápisu
1) Zápis ochranné známky u Mezinárodního úøadu
platí deset let s moností obnovy za podmínek stanovených v èlánku 7.
2) Uplynutím pìti let od data mezinárodního zápisu
se tento zápis stane nezávislým, podle povahy vìci, na
základní pøihláce èi zápisu z ní plynoucího nebo na základním zápisu, s výhradou dále uvedených ustanovení.

e) Po uplynutí období deseti let od nabytí platnosti tohoto Protokolu pøistoupí Shromádìní k ovìøení
funkènosti systému stanoveného v pododstavcích a) a
d). Poté mùe být ustanovení zmínìných pododstavcù
jednomyslným rozhodnutím Shromádìní zmìnìno.

3) Ochrany plynoucí z mezinárodního zápisu, a dolo nebo nedolo k jeho pøevodu, se nelze dále dovolávat, jestlie pøed uplynutím pìti let od data mezinárodního zápisu, podle povahy vìci, základní pøihláka èi zápis
z ní plynoucí nebo základní zápis byly vzaty zpìt, zanikly, dolo u nich ke vzdání se práva k ochranné známce,
bylo vydáno koneèné rozhodnutí o jejich zamítnutí, zruení, výmazu nebo neplatnosti pro vechny výrobky
a sluby uvedené v mezinárodním zápisu nebo pro nìkteré z nich.Toté platí za pøedpokladu, e øízení
i) o opravném prostøedku proti rozhodnutí o odmítnutí úèinkù základní pøihláky,
ii) o alobì na zpìtvzetí základní pøihláky nebo
na zruení, výmaz nebo neplatnost zápisu
z ní plynoucího nebo základního zápisu nebo
iii) o námitkách proti základní pøihláce skonèí
po uplynutí pìti let vydáním koneèného rozhodnutí o zamítnutí, zruení, výmazu nebo neplatnosti nebo o pøíkazu k zpìtvzetí, podle
povahy vìci, základní pøihláky èi zápisu z ní
plynoucího nebo základního zápisu, za pøedpokladu, e øízení o opravném prostøedku,
alobì nebo námitce bylo zahájeno pøed uplynutím této doby. Toté platí v pøípadì, e základní pøihláka byla vzata zpìt nebo e
u zápisu ze základní pøihláky plynoucího
nebo u základního zápisu dolo ke vzdání se
práva po uplynutí pìti let, za pøedpokladu, e
v dobì zpìtvzetí nebo vzdání se práva byla
zmínìná pøihláka nebo zmínìný zápis pøedmìtem øízení zmínìného v bodech i), ii) nebo
iii) a e toto øízení bylo zahájeno pøed uplynutím uvedené doby.

3) Mezinárodní úøad bezodkladnì odele jedno vyhotovení sdìlení o odmítnutí majiteli mezinárodního zápisu. Majitel bude oprávnìn pouít vechny opravné prostøedky jako v pøípadì, e by ochrannou známku pøihlásil
pøímo u úøadu, který odmítnutí sdìlil. Pokud Mezinárodní úøad obdrel informaci podle odstavce 2 písm. c)
i), odele bezodkladnì tuto informaci majiteli mezinárodního zápisu.
4) Dùvody odmítnutí ochranné známky oznámí Mezinárodní úøad kadému, kdo na tom má právní zájem,
pokud o to poádá.
5) Úøad, který Mezinárodnímu úøadu neoznámil prozatímní nebo koneèné odmítnutí daného mezinárodního
zápisu podle odstavcù 1 a 2, ztratí, pokud jde o tento
mezinárodní zápis, monost vyuít svého práva podle
odstavce 1.
6) Pøísluné úøady smluvní strany nemohou rozhodnout o neplatnosti úèinkù mezinárodního zápisu na území smluvní strany, ani by majiteli tohoto mezinárodního zápisu byla poskytnuta pøíleitost bránit v pøimìøené
dobì svá práva. Neplatnost se oznámí Mezinárodnímu
úøadu.
Èlánek 5bis
Doklady o oprávnìní uívat nìkteré prvky
v ochranné známce
Doklady o oprávnìní uívat nìkteré prvky, které jsou
obsaené v ochranných známkách, jako jsou erby, títy,
podobizny, vyznamenání, tituly, obchodní jména nebo
jména osob odliných od jména pøihlaovatele nebo jiné
podobné údaje, které by mohly úøady smluvních stran vyadovat, budou osvobozeny od kadé legalizace a kadého jiného ovìøování, ne je ovìøování úøadem pùvodu.

4) Úøad pùvodu oznámí v souladu s provádìcím øádem Mezinárodnímu úøadu pøísluné skuteènosti a rozhodnutí podle odstavce 3 a Mezinárodní úøad je v souladu s provádìcím øádem sdìlí stranám, jich se týkají,
a provede pøísluné zveøejnìní. Úøad pùvodu popøípadì
poádá Mezinárodní úøad, aby tam, kde je to moné,
mezinárodní zápis vymazal, a Mezinárodní úøad této ádosti vyhoví.

Èlánek 5ter
Opisy záznamù v mezinárodním rejstøíku;
reere na starí práva;
výpisy z mezinárodního rejstøíku
1) Kadému, kdo o to poádá, vydá Mezinárodní
úøad za poplatek stanovený provádìcím øádem opis údajù zapsaných v mezinárodním rejstøíku o urèité ochranné známce.

Èlánek 7
Obnova mezinárodního zápisu
1) Kadý mezinárodní zápis lze obnovit pouhým zaplacením základního poplatku a s výhradou èlánku 8 odst.
7 zaplacením dodatkových a doplòkových poplatkù stanovených v èlánku 8 odst. 2 na období deseti let od uplynutí pøedchozího období.

2) Mezinárodní úøad mùe rovnì za úplatu provádìt v mezinárodnì zapsaných ochranných známkách reere na starí práva.
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majitele zápisu za jeho obnovu na deset let, sníená
o úspory plynoucí z mezinárodního øízení. V pøípadì, e
se platí takový individuální poplatek,
i) pokud jsou podle èlánku 3 ter uvedeny
pouze smluvní strany, které uèinily prohláení podle tohoto pododstavce, nelze
vyadovat ádný dodatkový poplatek uvedený v odstavci 2 ii) a
ii) pro smluvní stranu, která uèinila prohláení podle tohoto pododstavce nelze vyadovat ádný doplòkový poplatek uvedený v odstavci 2 iii).

2) Obnova nemùe obsahovat ádnou zmìnu mezinárodního zápisu proti jeho poslednímu stavu.
3) Mezinárodní úøad pøipomene est mìsícù pøed
uplynutím ochranné doby majiteli mezinárodního zápisu, popøípadì jeho zástupci, neúøedním sdìlením pøesné
datum, k nìmu tato doba uplyne.
4) Pro obnovu mezinárodního zápisu se za pøíplatek
stanovený provádìcím øádem poskytne estimìsíèní poshovìní.
Èlánek 8
Poplatky za mezinárodní pøihláku
a mezinárodní zápis
1) Úøad pùvodu bude moci podle svého uváení stanovit a vybírat ve svùj prospìch od pøihlaovatele nebo
majitele mezinárodního zápisu poplatek za podání mezinárodní pøihláky nebo za obnovu mezinárodního zápisu.

b) Kadé prohláení podle pododstavce a) lze
uèinit v listinách stanovených v èlánku 14 odst. 2 a datum úèinnosti tohoto prohláení se bude shodovat s datem nabytí platnosti tohoto Protokolu pro stát nebo mezivládní organizaci, které prohláení uèinily. Takové
prohláení lze uèinit i pozdìji, pøièem toto prohláení
nabývá úèinnosti tøi mìsíce poté, kdy je obdrel generální øeditel, nebo k jakémukoli pozdìjímu datu uvedenému v tomto prohláení, a to ve vztahu k mezinárodním
zápisùm, jejich datum je stejné nebo pozdìjí, ne je
datum úèinnosti prohláení.

2) Zápis ochranné známky u Mezinárodního úøadu
bude podléhat pøedchozímu zaplacení mezinárodního poplatku, který se s výhradou ustanovení odstavce 7 písm.
a) skládá:
i) ze základního poplatku;
ii) z dodatkového poplatku za kadou dalí tøídu mezinárodního tøídìní pøesahující tøi tøídy, do nich jsou zaøazeny výrobky nebo sluby, na nì se ochranná známka vztahuje;
iii) z doplòkového poplatku za kadou ádost
o rozíøení ochrany podle èlánku 3 ter.

Èlánek 9
Záznam zmìny majitele mezinárodního
zápisu
Na ádost osoby, na její jméno zní mezinárodní zápis, nebo na ádost pøísluného úøadu podanou z moci
úøední nebo na ádost osoby, jí se zmìna týká, zaznamená Mezinárodní úøad do mezinárodního rejstøíku kadou zmìnu majitele tohoto zápisu pro vechny smluvní
strany, na jejich území je zmínìný zápis platný, nebo
jen nìkteré z nich a pro vechny výrobky a sluby uvedené v zápise nebo jen pro nìkteré z nich za pøedpokladu, e novým majitelem je osoba oprávnìná podávat
mezinárodní pøihláky podle èlánku 2 odst. 1.

3) Byl-li poèet tøíd urèen nebo zpochybnìn Mezinárodním úøadem, bude vak moné zaplatit dodatkový
poplatek podle odstavce 2 ii) ve lhùtì stanovené provádìcím øádem, ani by se tím ovlivnilo datum mezinárodního zápisu. Pokud by dodatkový poplatek nebyl zaplacen do uplynutí zmínìné lhùty nebo pokud by pøihlaovatel v nutném rozsahu neomezil seznam výrobkù nebo
slueb, bude se mít za to, e od mezinárodní pøihláky
bylo uputìno.

Èlánek 9bis
Záznamy jiných skuteèností,
které se týkají mezinárodního zápisu
Mezinárodní úøad zaznamená do mezinárodního rejstøíku
i) kadou zmìnu jména nebo adresy majitele
mezinárodního zápisu,
ii) ustanovení zástupce majitele mezinárodního
zápisu a kadý dalí podstatný údaj týkající
se takového zástupce,
iii) kadé omezení výrobkù a slueb uvedených
v mezinárodním zápisu pro vechny smluvní
strany nebo pro nìkteré z nich,
iv) kadé vzdání se ochrany, výmaz nebo neplatnost mezinárodního zápisu pro vechny
smluvní strany nebo pro nìkteré z nich,
v) kadý dalí podstatný údaj uvedený v provádìcím øádu, který se týká práv k mezinárodnì
zapsané ochranné známce.

4) Roèní výtìek jednotlivých pøíjmù z mezinárodního zápisu, s výjimkou pøíjmù z poplatkù uvedených
v odstavci 2 ii) a iii) rozdìlí Mezinárodní úøad rovným
dílem mezi smluvní strany po odeètení výloh a nákladù
vzniklých provádìním tohoto Protokolu.
5) Èástky z dodatkových poplatkù uvedených v odstavci 2 ii) se po uplynutí kadého roku rozdìlí smluvním stranám v pomìru podle poètu známek, pro nì se
pro kadou ze smluvních stran bìhem uplynulého roku
nárokovala ochrana, pøièem se tento poèet bude u smluvních stran, které provádìjí prùzkum, øídit koeficientem
stanoveným v provádìcím øádu.
6) Èástky z doplòkových poplatkù uvedených v odstavci 2 iii) se rozdìlí podle stejných pravidel jako v odstavci 5.
7) a) Kadá smluvní strana mùe prohlásit, e si
za kadý mezinárodní zápis, v nìm je uvedena podle
èlánku 3 ter, jako i za obnovu takového mezinárodního
zápisu, pøeje dostávat místo pøíjmu z dodatkových a doplòkových poplatkù poplatek (dále jen "individuální poplatek"), jeho výi uvede v prohláení a která mùe být
zmìnìna pozdìjími prohláeními, která vak nesmí být
vyí ne èástka, kterou by úøad zmínìné smluvní strany
byl oprávnìn dostávat od pøihlaovatele za zápis ochranné
známky do rejstøíku tohoto úøadu na deset let nebo od

Èlánek 9ter
Poplatky za nìkteré záznamy
Kadý záznam podle èlánku 9 nebo podle èlánku 9bis
mùe podléhat zpoplatnìní.
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Èlánek 10
Shromádìní
1) a) Smluvní strany jsou èleny tého Shromádìní jako èlenské státy Madridské dohody ve stockholmském znìní.

Èlánek 9quater
Spoleèný úøad pro nìkolik
smluvních státù
1) Dohodne-li se nìkolik smluvních státù na sjednocení jejich národních právních pøedpisù o ochranných
známkách, mohou oznámit generálnímu øediteli,
i) e jejich národní úøady se nahrazují spoleèným úøadem a
ii) e pro provádìní vech ustanovení, která
pøedcházejí tomuto èlánku, nebo nìkterých
z nich, jako i èlánkù 9 quinquies a 9 sexies
se celá jejich pøísluná území povaují za jediný stát.

b) Kadou smluvní stranu zastupuje v tomto
Shromádìní jeden delegát, který mùe mít své zástupce, poradce a znalce.
c) Výdaje kadé delegace nese smluvní strana,
která ji ustanovila, s výjimkou nákladù na cestu a pobyt
jednoho delegáta z kadé smluvní strany, které se hradí
z prostøedkù Unie.
2) Kromì funkcí, které Shromádìní náleejí podle
Madridské dohody ve stockholmském znìní, Shromádìní rovnì
i) projednává vechny záleitosti provádìní tohoto Protokolu;
ii) dává Mezinárodnímu úøadu pokyny pro pøípravu konferencí pro revizi tohoto Protokolu, pøièem se pøihlíí k pøipomínkám tìch
státù Unie, které nejsou stranou tohoto Protokolu;
iii) schvaluje a mìní ustanovení provádìcího
øádu, která se týkají provádìní tohoto Protokolu;
iv) plní vechny dalí funkce pøísluné podle tohoto Protokolu.

2) Toto oznámení nenabude úèinku døíve ne tøi mìsíce po dni, kdy je generální øeditel sdìlí ostatním smluvním stranám.
Èlánek 9quinquies
Pøemìna mezinárodního zápisu na národní
nebo regionální pøihláky
V pøípadì, e je mezinárodní zápis vymazán na ádost úøadu pùvodu podle èlánku 6 odst. 4 pro vechny
výrobky a sluby uvedené ve zmínìném zápisu nebo pro
nìkteré z nich a osoba, která byla majitelem mezinárodního zápisu podá pøihláku tée ochranné známky k zápisu u úøadu jedné ze smluvních stran, na jejich území
byl mezinárodní zápis platný, bude se s touto pøihlákou
nakládat, jako kdyby byla podána k datu mezinárodního
zápisu podle èlánku 3 odst. 4 nebo k datu zaznamenání
územního rozíøení podle èlánku 3 ter odst. 2, a jestlie
mezinárodní zápis poíval práva pøednosti, bude tato
pøihláka poívat stejného práva pøednosti za pøedpokladu, e
i) uvedená pøihláka bude podána do tøí mìsícù ode dne, kdy byl mezinárodní zápis vymazán,
ii) výrobky a sluby uvedené v pøihláce budou
pro smluvní stranu, jí se pøihláka týká, fakticky pokryty seznamem výrobkù a slueb
obsaeným v mezinárodním zápisu a
iii) uvedená pøihláka bude splòovat vechny poadavky pouitelného práva vèetnì poadavkù týkajících se poplatkù.

3) a) Kadá smluvní strana má ve Shromádìní jeden hlas. Smluvní strany, které nejsou stranami Madridské dohody ve stockholmském znìní, nemají právo hlasovat o záleitostech, které se týkají pouze èlenských státù
uvedené Dohody, zatím co o záleitostech, které se týkají pouze smluvních stran, mají právo hlasovat pouze tyto
smluvní strany.
b) Polovina èlenù Shromádìní, kteøí mají právo hlasovat o dané záleitosti, tvoøí pro úèely hlasování
o této záleitosti kvórum.
c) Bez zøetele k ustanovením pododstavce b),
je-li na zasedání poèet zastoupených èlenù Shromádìní, kteøí mají právo hlasovat o dané záleitosti, mení
ne polovina, avak stejný nebo vìtí, ne je tøetina èlenù Shromádìní, kteøí mají právo hlasovat o této záleitosti, mùe Shromádìní èinit rozhodnutí; rozhodnutí
Shromádìní budou vak, s výjimkou rozhodnutí v procedurálních otázkách, úèinná jen tehdy, budou-li splnìny dále uvedené podmínky. Mezinárodní úøad oznámí
uvedená rozhodnutí èlenùm Shromádìní, kteøí mají právo hlasovat o zmínìné záleitosti a kteøí nebyli zastoupeni, a vyzve je, aby ve lhùtì tøí mìsícù od data tohoto
sdìlení písemnì odevzdali svùj hlas nebo abstenci. Jestlie po uplynutí této lhùty je poèet èlenù, kteøí takto odevzdali svùj hlas nebo abstenci alespoò stejný jako poèet
èlenù, který chybìl k dosaení kvóra na zasedání, nabudou tato rozhodnutí úèinnosti za pøedpokladu, e se souèasnì dosáhne nezbytné vìtiny.

Èlánek 9sexies
Zachování Madridské dohody
ve stockholmském znìní
1) Tam, kde je pro danou mezinárodní pøihláku nebo
pro daný mezinárodní zápis úøadem pùvodu úøad státu,
který je stranou jak tohoto Protokolu, tak i Madridské
dohody ve stockholmském znìní, nebudou mít ustanovení tohoto Protokolu úèinek na území ádného dalího
státu, který je rovnì stranou jak tohoto Protokolu, tak
i Madridské dohody ve stockholmském znìní.
2) Po uplynutí deseti let od nabytí platnosti tohoto
Protokolu, avak nikoli pøed uplynutím pìti let ode dne,
kdy se vìtina èlenských státù Madridské dohody ve
stockholmském znìní stane stranou tohoto Protokolu,
mùe Shromádìní tøíètvrtinovou vìtinou odstavec 1
zruit nebo omezit jeho rozsah. Hlasovací právo ve Shromádìní mají pouze státy, které jsou stranou jak uvedené Dohody, tak i tohoto Protokolu.

d) Kromì ustanovení èlánkù 5 odst. 2 písm. e),
9 sexies odst. 2, 12 a 13 odst. 2 se rozhodnutí Shromádìní pøijímají dvoutøetinovou vìtinou odevzdaných hlasù.
e) Abstence se nepovauje za hlas.
f) Jeden delegát mùe zastupovat pouze jednoho
èlena Shromádìní a mùe hlasovat pouze jeho jménem.
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4) Kromì øádných a mimoøádných zasedání podle
Madridské dohody ve stockholmském znìní se Shromádìní schází ke zvlátním zasedáním svolávaným generálním øeditelem na ádost jedné ètvrtiny èlenù Shromádìní, kteøí mají hlasovací právo o záleitostech
navrených na poøad jednání zasedání. Poøad jednání
takového mimoøádného zasedání pøipravuje generální
øeditel.

Èlánek 14
Èlenství v Protokolu; platnost
1) a) Stranou tohoto Protokolu se mùe stát kadý
èlenský stát Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového
vlastnictví.
b) Kromì toho se mùe stát smluvní stranou Protokolu rovnì kadá mezivládní organizace pøi splnìní
tìchto podmínek:
i) alespoò jeden z èlenských státù této organizace je stranou Paøíské úmluvy na
ochranu prùmyslového vlastnictví;
ii) uvedená organizace má regionální úøad pro
zápisy ochranných známek s úèinkem na
území organizace za pøedpokladu, e takový úøad není úøadem ve smyslu oznámení podle èlánku 9 quater.

Èlánek 11
Mezinárodní úøad
1) Mezinárodní úøad vykonává mezinárodní zápisy
a s nimi spojené povinnosti, jako i ostatní administrativní úkoly podle tohoto Protokolu nebo v souvislosti
s ním.
2) a) Podle pokynù Shromádìní pøipravuje Mezinárodní úøad konference pro revizi tohoto Protokolu.

c) Jednání na uvedených konferencích pro revizi se úèastní bez hlasovacího práva generální øeditel a
osoby jím urèené.

2) Tento Protokol mùe podepsat kadý stát nebo
organizace uvedené v odstavci 1. Kadý stát nebo organizace uvedené v odstavci 1 mohou, pokud podepsaly
tento Protokol, uloit listinu o ratifikaci, pøijetí nebo
schválení tohoto Protokolu, nebo pokud nepodepsaly tento Protokol, mohou uloit listinu o pøístupu k tomuto
Protokolu.

3) Mezinárodní úøad plní vechny dalí úkoly, které
jsou mu ve vztahu k tomuto Protokolu uloeny.

3) Listiny uvedené v odstavci 2 se ukládají u generálního øeditele.

b) Mezinárodní úøad mùe pøípravu uvedených
konferencí pro revizi konzultovat s mezivládními a mezinárodními nevládními organizacemi.

4) a) Tento Protokol nabývá platnosti tøi mìsíce
po uloení ètyø listin o ratifikaci, pøijetí, schválení nebo
o pøístupu za pøedpokladu, e alespoò jednu z tìchto
listin uloil èlenský stát Madridské dohody ve stockholmském znìní a alespoò jednu dalí z tìchto listin
uloil neèlenský stát Madridské dohody ve stockholmském znìní nebo organizace uvedená v odstavci 1
písm. b).

Èlánek 12
Finance
Pokud jde o smluvní strany, øídí se finanèní záleitosti Unie tými ustanoveními, jako jsou ustanovení èlánku 12 Madridské dohody ve stockholmském znìní, s tím,
e kadým odkazem na èlánek 8 zmínìné Dohody se rozumí odkaz na èlánek 8 tohoto Protokolu. Kromì toho
se má pro úèely èlánku 12 odst. 6 písm. b) zmínìné Dohody za to, e smluvní organizace patøí do pøíspìvkové
tøídy I (jedna) podle Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, ledae Shromádìní pøijme jednomyslnì opaèné rozhodnutí.

b) Pro kadý dalí stát nebo organizaci uvedenou v odstavci 1 nabývá tento Protokol platnosti tøi mìsíce po dni, kdy generální øeditel oznámil jeho ratifikaci,
pøijetí, schválení nebo pøístup.
5) Kadý stát nebo organizace uvedená v odstavci 1
mùe pøi uloení listiny o ratifikaci, pøijetí nebo schválení tohoto Protokolu nebo listiny o pøístupu ke zmínìnému Protokolu prohlásit, e se na tento stát nebo organizaci nevztahuje rozíøení ochrany mezinárodního zápisu
uskuteènìného podle tohoto Protokolu pøed dnem nabytí platnosti zmínìného Protokolu pro uvedený stát nebo
organizaci.

Èlánek 13
Zmìny nìkterých èlánkù tohoto
Protokolu
1) Návrhy na zmìnu èlánkù 10, 11, 12 a tohoto èlánku mùe podat kadá smluvní strana nebo generální øeditel. Generální øeditel oznámí tyto návrhy smluvním stranám alespoò est mìsícù pøed jejich posouzením ve
Shromádìní.

Èlánek 15
Výpovìï
1) Tento Protokol zùstává v platnosti bez èasového
omezení.

2) Kadou zmìnu èlánkù uvedených v odstavci 1
schvaluje Shromádìní. Ke schválení je tøeba tøí ètvrtin
odevzdaných hlasù; avak ke kadé zmìnì èlánku 10 a
tohoto odstavce je tøeba ètyø pìtin odevzdaných hlasù.

2) Kadá smluvní strana mùe tento Protokol vypovìdìt oznámením zaslaným generálnímu øediteli.

3) Kadá zmìna èlánkù uvedených v odstavci 1 nabývá platnosti jeden mìsíc poté, co generální øeditel obdrí písemná oznámení o jejich schválení podle pøísluných ústavních pravidel od tøí ètvrtin státù a mezivládních
organizací, které byly èleny Shromádìní v dobì schválení této zmìny a které mìly právo o této zmìnì hlasovat. Kadá takto schválená zmìna uvedených èlánkù zavazuje vechny státy a mezivládní organizace, které jsou
smluvními stranami v dobì nabytí platnosti této zmìny
nebo které se jimi stanou k jakémukoli pozdìjímu datu.

3) Výpovìï nabývá úèinnosti jeden rok po dni, kdy
generální øeditel toto oznámení obdrel.
4) Právo na výpovìï stanovené tímto èlánkem nemùe ádná smluvní strana vykonat pøed uplynutím pìti
let od data, kdy pro tuto smluvní stranu nabyl tento Protokol platnosti.
5) a) Je-li mezinárodnì zapsaná ochranná známka platná k datu úèinnosti výpovìdi ve státì nebo me189
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zivládní organizaci, které vypovídají tento Protokol,
mùe majitel tohoto zápisu podat u úøadu uvedeného
státu nebo mezivládní organizace pøihláku tée ochranné známky, s ní se bude nakládat, jako kdyby byla podána k datu mezinárodního zápisu podle èlánku 3 odst.
4 nebo k datu záznamu územního rozíøení podle èlánku 3 ter odst. 2 a která, pokud mezinárodní zápis poívá práva pøednosti, bude poívat tého práva pøednosti
za pøedpokladu, e
i) uvedená pøihláka bude podána do dvou
let ode dne, kdy výpovìï nabyla úèinnosti,
ii) výrobky a sluby uvedené v pøihláce
budou pro stát nebo mezivládní organizaci, která tento Protokol vypovìdìla,
fakticky pokryty seznamem výrobkù a
slueb obsaeným v mezinárodním zápisu a
iii) uvedená pøihláka bude splòovat vechny
poadavky pouitelného práva vèetnì poadavkù týkajících se poplatkù.

Èlánek 16
Podpis; jazyky; uloení
1) a) Tento Protokol je podepsán v jediném vyhotovení ve francouzském, anglickém a panìlském jazyce
a a skonèí jeho otevøení k podpisu v Madridu, bude uloen u generálního øeditele. Texty v tìchto tøech jazycích
mají stejnou platnost.
b) Po poradì s pøíslunými vládami a organizacemi vyhotoví generální øeditel úøední texty tohoto Protokolu v arabském, èínském, nìmeckém, italském, japonském, portugalském a ruském jazyce a v dalích jazycích,
které mùe urèit Shromádìní.
2) Tento Protokol zùstává otevøen k podpisu v Madridu do 31. prosince 1989.
3) Generální øeditel pøedá dvì kopie podepsaných
textù tohoto Protokolu, ovìøené panìlskou vládou, vem
státùm a mezivládním organizacím, které se mohou stát
stranou tohoto Protokolu.
4) Generální øeditel dá tento Protokol zaregistrovat
u sekretariátu Organizace spojených národù.

b) Ustanovení pododstavce a) se vztahují té na
kadou mezinárodnì zapsanou ochrannou známku platnou k datu nabytí úèinnosti výpovìdi na území jiných
smluvních stran, ne je stát nebo mezivládní organizace,
které tento Protokol vypovídají, její majitel není v dùsledku výpovìdi ji oprávnìn podávat mezinárodní pøihláky podle èlánku 2 odst. 1.

5) Generální øeditel oznámí vem státùm a mezinárodním organizacím, které se mohou stát nebo které jsou
stranou tohoto Protokolu, podpisy, uloení listin o ratifikaci, pøijetí, schválení nebo o pøístupu, nabytí platnosti
tohoto Protokolu a kadou jeho zmìnu, kadé oznámení
o výpovìdi a kadé prohláení podle tohoto Protokolu.
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