
SAZEBNÍK POPLATKŮ 

 

 

stanovený prováděcím řádem k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných 

známek a k Protokolu k této dohodě  

 

 

Poplatky jsou splatné předem ve švýcarských francích. 

 

 

Mezinárodní přihlášky ochranných známek podle Madridské dohody o mezinárodním 

zápisu ochranných známek a podle Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním 

zápisu ochranných známek 

 

Platí se následující poplatky na období 10 let: 

 

 

Základní poplatek  

 

 jestliže není reprodukce ochranné známky barevná   653 

 

 jestliže je reprodukce ochranné známky barevná   903 

 

Dodatkový poplatek za každou další třídu výrobků a služeb, 

jsou-li v seznamu výrobků a služeb více než tři třídy,  

(tento poplatek se neplatí, jsou-li vyznačeny pouze státy  

Protokolu, pro něž se platí individuální poplatek)    100 

 

Doplňkový poplatek za vyznačení každé smluvní strany  

(státy, do nichž se ochranná známka přihlašuje),  

(násobí se počtem států), tento poplatek se neplatí  

pro státy Protokolu, které si stanovily individuální poplatek   100 
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Vady zatřídění výrobků a služeb 

 

Platí se následující poplatky: 

 

Jestliže nejsou výrobky a služby seskupeny podle tříd   77 

         a dále 4 za každý 

         další termín nad  

         20 termínů 

 

Jestliže je zatřídění uvedené v přihlášce pro 

jeden nebo více termínů nepřesné      20 

         a dále 4 za každý  

         termín, jehož 

         zatřídění je nepřesné, 

 

s tím, že je-li celková výše podle tohoto bodu  

u jedné mezinárodní přihlášky nižší než 150  

švýcarských franků, neplatí se žádný poplatek 

 

 

Vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

(Rozšíření ochrany do dalších států po uskutečnění 

mezinárodního zápisu) 

 

Platí se následující poplatky na období mezi datem,  

k němuž vyznačení nabývá účinku a skončením  

doby platnosti mezinárodního zápisu: 

 

Základní poplatek        300 

 

Doplňkový poplatek za každou vyznačenou 

smluvní stranu, která je uvedena v téže žádosti  

(za každý stát, pro který se rozšiřuje ochrana), 

(poplatek zahrnuje zbytek období deseti let), 

tento poplatek se neplatí pro státy Protokolu,  

které si stanovily individuální poplatek     100 
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Obnova 

 

Platí se následující poplatky na období 10 let: 

 

Základní poplatek        653 

 

Dodatkový poplatek za každou další třídu výrobků a služeb, 

jsou-li v seznamu výrobků a služeb více než tři třídy  

(tento poplatek se neplatí, provádí-li se obnova pouze  

pro státy Protokolu, pro něž se platí individuální poplatek)   100 

 

Doplňkový poplatek za každou vyznačenou  

smluvní stranu, (stát, pro který se se ochranná známka 

obnovuje), tento poplatek se neplatí pro státy  

Protokolu, které si stanovily individuální poplatek    100 

 

Příplatek za využití poshověcí lhůty     50% z částky 

         základního poplatku 

 

 

 Pro dále uvedené smluvní strany Protokolu se místo doplňkových a dodatkových 

poplatků ve výši 100 švýcarských franků platí individuální poplatek. Individuální poplatky 

jsou uvedeny ve švýcarských francích a platí se na účet Světové organizace duševního 

vlastnictví rovněž výhradně ve švýcarských francích. 

 

*    Poplatek za kolektivní ochrannou známku. 

 

 

Stát   Individuální poplatek za mezinárodní přihlášku ochranné  

   známky nebo vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

 

   za jednu třídu  za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb 

 

Estonsko   151      47 účinnost od 11.05.2015 

    (203)*      (47)* 

 

Finsko    225      84 účinnost od 04.07.2015 

    (304)*      (84)* 

 

Gruzie    314    115 účinnost od 19.01.2012 

 

Irsko    257      73 účinnost od 04.07.2015 
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Island    270      58 účinnost od 01.01.2017 

    (270)*    ( 58)* 

 

Izrael    407    306 účinnost od 17.03.2016 

 

Kolumbie   281    140 účinnost od 01.01.2017 

    (374)*    (187)* 

 

Laos    141    101 účinnost od 07.03.2016 

 

Švédsko   260    102 účinnost od 04.07.2015 

 

Tunisko   131      17 účinnost od 13.09.2015 

 

Turecko   178      35 účinnost od 03.10.2015 

 

Turkmenistán   151      76 účinnost od 13.09.2015 

 

Uzbekistán            1028    103 účinnost od 18.09.2011 

            (1543)*    (154)* 

 

Velká Británie   227      63 účinnost od 10.12.2016 

 

Zimbabwe     97      58 účinnost od 07.01.2016 

 

 

Stát   Individuální poplatek za mezinárodní přihlášku ochranné  

   známky nebo vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

 

   za jednu třídu  za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb 

 

Japonsko první část 108      82 účinnost od 14.12.2016 

 

  druhá část 269    269 

 

Při podání mezinárodní přihlášky nebo žádosti o následné vyznačení se platí pouze první část 

poplatku. Druhá část se platí až dodatečně na písemnou výzvu Mezinárodního úřadu Světové 

organizace duševního vlastnictví, jestliže je přihlašovaná známka způsobilá k udělení ochrany 

na území tohoto státu. 

 

 

Stát   Individuální poplatek za mezinárodní přihlášku ochranné  

   známky nebo vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

 

   za jednu třídu  za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb do počtu 10 tříd 
(za třídy převyšující počet 10 tříd se již 

poplatek nezapočítává) 
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Řecko    115      21 účinnost od 04.07.2015 

    (577)*    (105)* 

 

 

Stát   Individuální poplatek za mezinárodní přihlášku ochranné  

   známky nebo vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

 

      za každou třídu   

      výrobků a služeb   

 

Austrálie      263  účinnost od 28.10.2016 

 

Bahrain      1710  účinnost od 07.09.2016 

       (2105)* 

 

Filipíny      116  účinnost od 05.03.2017 

 

Gambie        97  účinnost od 06.01.2016 

 

Ghana       379  účinnost od 10.08.2015 

 

Indie          62  účinnost od 06.02.2015 

       (156)* 

 

Jižní Korea      233  účinnost od 01.04.2009 

 

Mexiko      149  účinnost od 05.11.2016 

 

Nový Zéland        93  účinnost od 22.11.2015 

 

Oman       484  účinnost od 09.06.2011 

               (1211)* 

 

Singapur      272  účinnost od 20.12.2011 

 

Spojené státy americké (USA)   388  účinnost od 14.01.2017 

 

Sýrie       193  účinnost od 29.10.2016 

 

 

Stát   Individuální poplatek za mezinárodní přihlášku ochranné  

   známky nebo vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

 

   za tři třídy   za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb 

 

Bonaire, Saint-Eustatius  

a Saba    195      20 účinnost od 05.04.2011 

    (279)* 
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Curaçao   336      35 účinnost od 14.02.2016 

    (667)*      (68)* 

 

Dánsko   330      84 účinnost od 04.07.2015 

 

Norsko    278      78 účinnost od 06.06.2015 

    (278)*      (78)* 

 

Saint-Martin   298      31 účinnost od 01.12.2014 

    (593)*      (61)* 

 

 

Organizace  Individuální poplatek za mezinárodní přihlášku ochranné  

   známky nebo vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

 

   za první třídu  za druhou třídu za každou další třídu 

   výrobků a služeb výrobků a služeb výrobků a služeb 

 

Evropská unie  897   55   164     účinnost od 25.04.2016 

   (1531)*  (55)   (164)* 

 

 

Organizace  Individuální poplatek za mezinárodní přihlášku ochranné  

   známky nebo vyznačení následně po mezinárodním zápisu 

 

   za tři třídy   za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb 

 

Africká organizace  

duševního vlastnictví  

(OAPI)     639    131 účinnost od 04.07.2015 

 

 

Stát   Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu   

   ochranné známky 

 

   za jednu třídu  za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb 

 

Finsko    262    131 účinnost od 04.07.2015 

    (341)*    (131)* 

 

Gruzie    314    115 účinnost od 19.01.2012 

 

Irsko    262    131 účinnost od 04.07.2015 

 

Island    270      58 účinnost od 01.01.2017 

    (270)*    ( 58)* 
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Izrael    725    612 účinnost od 17.03.2016 

 

Laos    141    101 účinnost od 07.03.2016 

 

Švédsko   260    102 účinnost od 04.07.2015 

 

Tunisko   187      40 účinnost od 13.09.2015 

 

Uzbekistán   514      51 účinnost od 18.09.2011 

            (1028)*    (103)* 

 

Velká Británie   252      63 účinnost od 10.12.2016 

 

 

Stát   Individuální poplatek za za obnovu mezinárodního zápisu 

   ochranné známky 

 

   za jednu třídu  za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb do počtu 10 tříd 
(za třídy převyšující počet 10 tříd se již 

poplatek nezapočítává) 

 

Řecko      94      21 účinnost od 04.07.2015 

    (472)*    (105)* 

 

 

Stát   Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu  

   ochranné známky  

 

      za každou třídu   

      výrobků a služeb   

 

Austrálie      300  účinnost od 28.10.2016 

 

Bahrain      1710  účinnost od 07.09.2016 

       (2105)* 

 

Filipíny      178  účinnost od 05.03.2017 

 

Ghana       370  účinnost od 10.08.2015 

 

Indie          78  účinnost od 06.02.2015 

       (156)* 

 

Japonsko      371  účinnost od 14.12.2016 

 

Jižní Korea      266  účinnost od 01.04.2009 

 

Mexiko      160  účinnost od 05.11.2016 
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Nový Zéland      217  účinnost od 22.11.2015 

 

Oman       727  účinnost od 09.06.2011 

              (1453)* 

 

Singapur      197  účinnost od 20.12.2011 

 

Spojené státy americké (USA)   291  účinnost od 14.01.2017 

 

Sýrie       193  účinnost od 29.10.2016 

 

Zimbabwe        78  účinnost od 07.01.2016 

 

 

Stát   Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu   

   ochranné známky 

 

   za tři třídy   za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb 

 

Bonaire, Saint-Eustatius 

a Saba    319     56 účinnost od 05.04.2011 

    (581)* 

 

Curaçao   336     35 účinnost od 14.02.2016 

    (667)*     (68)* 

 

Dánsko   330      84 účinnost od 04.07.2015 

 

Norsko    314      121 účinnost od 06.06.2015 

    (314)*      (121)* 

 

Saint-Martin   298      31 účinnost od 01.12.2014 

    (593)*      (61)* 

 

 

Stát   Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu   

   ochranné známky 

 

   bez ohledu na počet tříd  

 

Estonsko   188     účinnost od 11.05.2015 

    (235)* 

 

Gambie   243     účinnost od 06.01.2016 

 

Turecko   174     účinnost od 03.10.2015 

 

Turkmenistán   380     účinnost od 13.09.2015 
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Stát   Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu   

   ochranné známky 

 

   za jednu třídu  za každou další třídu  

   výrobků a služeb  výrobků a služeb    

 

Kolumbie   153      75 účinnost od 01.01.2017 

 

Jestliže je platba uskutečněna v poshověcí lhůtě, za každou třídu 

výrobků a služeb   209 

 

 

Organizace  Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu   

   ochranné známky 

 

   za první třídu  za druhou třídu za každou další třídu 

   výrobků a služeb výrobků a služeb výrobků a služeb 

 

Evropská unie  897   55   164     účinnost od 25.04.2016 

   (1531)*  (55)   (164)* 

 

 

Organizace  Individuální poplatek za obnovu mezinárodního zápisu   

   ochranné známky 

 

   za jednu třídu  za každou další třídu 

   výrobků a služeb  výrobků a služeb 

 

Africká organizace 

duševního vlastnictví  

(OAPI)    799    160  účinnost od 04.07.2015 

Jestliže je platba uskutečněna v poshověcí lhůtě, příplatek 

bez ohledu na počet tříd  208 

 

 

Změna 

 

Úplný převod mezinárodního zápisu      177 

 

Částečný převod mezinárodního zápisu 

(pro část výrobků a služeb nebo pro část 

smluvních stran)        177 
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Omezení seznamu výrobků a služeb požadované 

majitelem následně po mezinárodním zápisu, 

pokud se omezení týká více smluvních stran, 

musí být pro všechny stejné       177 

 

Změna jména nebo adresy majitele u jednoho 

nebo více mezinárodních zápisů, pro něž se žádá 

zapsání stejné změny v jedné žádosti      150 

 

Zápis licence k mezinárodnímu zápisu  

nebo změna tohoto zápisu licence      177 

 

Žádost o pokračování v řízení       200 

(pravidlo 5bis společného prováděcího řádu) 

 

 

Informace o mezinárodních zápisech 

 

Vystavení úředního výpisu z mezinárodního 

rejstříku, který sestává z rozboru situace  

mezinárodního zápisu (podrobný úřední výpis) 

 

do třech stran         155 

za každou další stranu nad tři       10 

 

Vystavení úředního výpisu z mezinárodního 

rejstříku, který sestává z kopií všech zveřejnění 

a všech oznámení o odmítnutí, která se vztahují 

k danému mezinárodnímu zápisu (jednoduchý  

úřední výpis) 

 

do třech stran         77 

za každou další stranu nad tři       2 

 

Jednotlivé potvrzení nebo jednotlivá 

informace daná písemně  

 

za jeden mezinárodní zápis ochranné známky    77 
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za každý další mezinárodní zápis, 

je-li u všech současně požadována stejná 

informace v jedné žádosti        10 

 

Zaslání zvláštního otisku nebo fotokopie 

zveřejnění mezinárodního zápisu ochranné  

známky, za jednu stránku       5 

 

 

Zvláštní služby 

 

Mezinárodní úřad je oprávněn sám stanovit a vybírat poplatek za úkony, které se provádějí 

urychleně a za služby, které nejsou obsaženy v tomto sazebníku poplatků. 


