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Uveďte sPisovoU značkU Přihlášky národní ochranné známky

číslo záPisU národní ochranné známky 
(Je-li ochranná známka již zapsána do rejstříku.)

datUm Podání národní Přihlášky

ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE

Uveďte znění nebo vyobrazení ochranné známky totožné s národní přihláškou / ochrannou známkou

oz se přihlašuje v běžném PísmU (označte křížkem.) ano ne
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Provedení ochranné známky (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.):

- černobílé

- barevné

- oz je tvořena PoUze barvoU nebo kombinací barev

Uveďte vÝčet PoUžitÝch barev ve francouzštině nebo v angličtině, případně PřePis do latinky pro známku  
přihlašovanou v jiném než v latinském písmu.

Je požadována ochrana pro Usa: (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- slova obsažená v ochranné známce nemají žádný význam (a nemohou být proto přeložena)

- slova obsažená v ochranné známce mají tento význam: 
(Uveďte překlad slov do jazyka, v němž je uveden seznam výrobků a služeb.)

PŘIHLAŠOVATEL (Pokud není možné uvést úplné údaje o přihlašovateli z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu
samostatný list.)

KŘÍŽKEM VYbERTE POUZE JEDNU MOŽNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu a následně vyplňte údaje pouze v příslušném 
sloupci.

1. PŘIHLAŠOVATEL je:

Právnická osoba ič: Fyzická osoba datum nar.:

název / obchodní firma: Příjmení:

Jméno:

titul před jm.:

titul za jm.:

ič:
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číslo prezidiální plné moci: číslo jednací zástupce:

ZÁSTUPCE je:

Právnická osoba ič: Fyzická osoba datum nar.:

název / obchodní firma: Příjmení:

Jméno:

titul před jm.:

titul za jm.:

ič:

název kanceláře:

sídlo / bydliště

Ulice a číslo:

obec:

Psč: země:

datová schránka: tel.:

Fax: e-mail:

KŘÍŽKEM VYbERTE JEDNU MOŽNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu dle plné moci a následně vyplňte údaje pouze 
v příslušném sloupci.

ZÁSTUPCE PŘIHLAŠOVATELE 

Přihlašovatel není zastoUPen (označte křížkem.)

sídlo / bydliště

Ulice a číslo:

obec:

Psč (jen pro čr): země (případně stát Usa):

datová schránka: tel.:

Fax: e-mail:

- na základě plné moci, která již byla u Úřadu uložena jako prezidiální

- na základě plné moci, kterou zástupce požaduje uložit u Úřadu jako prezidiální

- na základě plné moci bude proveden u spisu zápis zástupce a plná moc nebude uložena jako prezidiální

zástUPce žádá bÝt U vÝše Uvedeného sPisU zaPsán Jako zástUPce Pro řízení Před Úřadem 
(vyberte jednu z uvedených možností a označte ji křížkem.)

ev. č. čak: reg. č. kPz:



ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (vyPlŇte Jen v případě, je-li adresa pro doručování odlišná od adresy přihlašovatele nebo zástupce.)

název kanceláře / firmy:

Příjmení: titul před jm.: titul za jm.:

Jméno:

Ulice a číslo:

obec:

Psč:

Formulář č. Z25 verze: 2019    4/7

elektronická adresa pro doručování korespondence z omPi  ano ne

E-mail:

byl-li poplatek omPi již zaplacen, číslo potvrzení omPi o již provedené platbě:

(označte křížkem ano - ne a je-li označeno ano, uveďte e-mail, pokud si přejete, aby vám veškerá korespondence z omPi byla zasílána 
vÝlUčně elektronicky. elektronicky pak bude z omPi zasílána nejen korespondence týkající se této žádosti o mezinárodní zápis, ale i všech 
dalších žádostí o mezinárodní zápis a zapsaných mezinárodních ochranných známek, pro které byla/bude zadána stejná elektronická adresa.)

-   zástupce přihlašovatele

-   Přihlašovatel

-   Jiná osoba*

PLÁTCE POPLATKU U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU OMPI (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

ZPŮSOb ÚHRADY POPLATKŮ PRO OMPI

vyPlŇte ÚdaJe v tomto Pořadí a oddělte čárkami: název / obchodní firma nebo Příjmení a Jméno, titul, ič, 
datová schránka, datum narození, Ulice a číslo, obec, Psč, země, tel., Fax, e-mail.

*)  Uveďte její jméno a adresu

ZPŮSOb PLATbY (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

-   Převodem na bankovní účet omPi 
 (číslo účtu: ch51 0483 5048 7080 8100 0, swift/bic: creschzz80a crédit suisse, Genève) 

-   převodem na poštovní účet omPi  
(číslo účtu: ch03 0900 0000 1200 5000 8, swift/bic: PoFichbe)

-   převodem z účtu otevřeného u omPi; číslo účtu:
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STÁTY PROTOKOLU,
(které JsoU současně členy madridské dohody), pro které je požadována ochrana:

STÁTY PROTOKOLU,
(které neJsoU současně členy madridské dohody), pro které je požadována ochrana:

STÁTY MADRIDSKÉ DOHODY,
(které neJsoU současně členy Protokolu), pro které je požadována ochrana:
NEAPLIKUJE SE.

druhý jazyk, vedle jazyka, v němž je uveden seznam výrobků a služeb.** (vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem -
nelze vybrat stejný jazyk jako ten, ve kterém je předkládán seznam výrobků a služeb.)

-   angličtina

-   němčina

-   italština

-   francouzština

-   španělština

Poznámka:  **) vyplňuje se jen v případě, že se požaduje ochrana pro evropskou unii. 
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TŘÍDY MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB A K NIM PŘIŘAZENÝ SEZNAM  
VE FRANCOUZŠTINĚ NEBO V ANGLIČTINĚ 

Třída / TexT

Poznámka:   Výrobky a služby řaďTe VzesTupně podle tříd mezinárodní klasifikace, do závorky uveďte číslo třídy, za ní pak výčet výrobků 
a služeb dané třídy navzájem oddělených čárkami, třídy se mezi sebou oddělují středníkem.

pokud není možné uvést úplné údaje o výrobcích a službách z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list  
a přiložte jej k formuláři.

pro vytvoření seznamu výrobků a služeb lze využít následující informační zdroje: Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu  
ochranných známek na www.upv.cz, dále TMclass – http://tmclass.tmdn.org/ec2/, nebo MGs Madrid Goods & services Manager na adrese  
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en.

PŘÍLOHY (Označte křížkem.)

- Vyobrazení ochranné známky v černobílém nebo barevném provedení  
(pokud se nejedná o ochrannou známku v běžném písmu.) 

- plná moc (Je-li přihlašovatel zastupován.)

- prohlášení o úmyslu užívat ochrannou známku v usa – formulář MM18  
(nezbytné, je-li požadována ochrana v usa.)

- další
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Poznámka:   správní poplatek se platí při přijetí žádosti.
Kolky lze platit pouze pro platby do 5 000,- Kč (včetně).

 ***) Číslo účtu správních poplatků ÚPV: 3711-21526001/0710
*****) Ostatní informace jsou uvedeny v nápovědě.

****ZPŮSOB PLATBY (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- složenkou

- převodem z účtu***

- Hotově v pokladně Úřadu

- Kolkem

Místo pro nalepení kolku

POZNÁMKA

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.

podpis 
(u právnické osoby případně i razítko)

Jméno a příjmení
(HŮLKOVÝM písMeM)

datum

Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.

- přihlašovatel

- zástupce

poplatek 2 500,- Kč  za žádost o mezinárodní zápis ochranné známky. 

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU 



Formulář slouží pro podání žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky k jedné přihlášce ochranné známky nebo k jedné již 
zapsané ochranné známce.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU NÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY
Uvede se spisová značka přihlášky národní ochranné známky, pro kterou se žádost podává (číslo, které bylo přiřazeno přihláš-
ce při jejím podání do Úřadu označované též jako značka spisu nebo číslo přihlášky). Je-li ochranná známka již zapsána do 
rejstříku ochranných známek, uvede se současně číslo jejího zápisu. Dále se uvede datum podání národní přihlášky ochranné 
známky u Úřadu.

ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE
Uvede se znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky, které musí být totožné s národní přihláškou nebo zapsanou 
ochrannou známkou uvedenou na str. 1 žádosti. Není-li přihlašované označení v běžném písmu, je třeba k žádosti přiložit jeho tři 
další vyobrazení, a to v provedení, které je schopné další reprodukce o rozměrech minimálně 15 x 15 a maximálně 80 x 80 mm.  
V případě nedostatku místa je možné uvést vyobrazení pouze v příloze.
Označí se křížkem, zda se ochranná známka přihlašuje v běžném písmu. Takovou ochrannou známkou se rozumí pouze ochran-
ná známka slovní bez jakékoli grafické úpravy a v černobílém provedení. Vyplněný údaj se musí shodovat s národní přihláškou 
nebo se zapsanou ochrannou známkou uvedenou na str. 1 žádosti.
Označí se křížkem, zda se přihlašuje ochranná známka v černobílém nebo barevném provedení, popř. zda je tvořena pouze  
barvou nebo kombinací barev. Vyplněný údaj se musí shodovat s národní přihláškou nebo se zapsanou ochrannou známkou 
uvedenou na str. 1 žádosti.
V případě, že přihlašovaná ochranná známka je barevná, uvede se výčet barev v překladu do francouzštiny nebo do angličtiny. 
Je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, uvede se specifikace barev (názvy či čísla barev s uvede-
ním použité vzorkovnice barev) shodná se specifikací v národní přihlášce nebo v zapsané ochranné známce uvedené na str. 1 
žádosti, s překladem do francouzštiny nebo do angličtiny.
Toto pole se rovněž vyplňuje, pokud ochranná známka obsahuje nápisy v jiném než latinském písmu. Uvede se přepis těchto 
údajů do latinského písma. Přepis musí odpovídat pravidlům francouzské nebo anglické výslovnosti. 
Je-li požadována ochrana pro USA a ochranná známka obsahuje jedno slovo nebo více slov, označí se křížkem, zda slova  
v ochranné známce nemají žádný význam a nemohou tedy být přeložena, nebo zda slova v ochranné známce mají význam  
v jiném jazyce, než je jazyk, v němž je uveden seznam výrobků a služeb, tj. ve francouzštině nebo v angličtině, a uvede se  
překlad slov do tohoto jazyka.

PŘIHLAŠOVATEL
V tomto poli se uvedou předepsané údaje o osobě, která podává žádost a která se shoduje s přihlašovatelem nebo vlastníkem 
ochranné známky uvedené na str. 1 žádosti. Údaje o osobě oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán) se zde  
nevyplňují. Přihlašovatel zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo fyzickou osobou. Pokud je práv-
nickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak. Za fyzickou osobu se považuje jak fyzická osoba podni-
kající, tak fyzická osoba nepodnikající.
Sídlo / Bydliště - přihlašovatel zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v příslušných rejstřících (např. obchodním, živ-
nostenském).

ZÁSTUPCE PŘIHLAŠOVATELE
Pokud přihlašovatel není zastoupen, pouze křížkem označí tuto možnost a další údaje v tomto poli nevyplňuje. 
Je-li zastoupen, je nutno vyplnit předepsané údaje o zástupci (advokát, patentový zástupce, zmocněnec dle zák. č. 500/2004 Sb.,  
správní řád).  Zástupce zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo fyzickou osobou, a to v souladu 
s plnou mocí. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak.
Další údaj o zástupci (advokát, patentový zástupce) se uvede také do řádku „Titul za jm.:“
Do názvu kanceláře se může vyplnit název, který zástupce užívá v obchodním styku, aniž by měl tento název uveden v obchod-
ním či jiném rejstříku.
Sídlo / Bydliště - zástupce zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v Advokátní komoře, Komoře patentových zástupců  
či v obchodním rejstříku.
Pokud má zástupce u Úřadu uloženou prezidiální plnou moc, je třeba se na ni odkázat uvedením jejího čísla.

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ
Vyplňuje se jen v případě, že je požadováno zasílat korespondenci Úřadu a Mezinárodního úřadu OMPI na adresu v ČR, kte-
rá je odlišná od adresy přihlašovatele nebo jeho zástupce. Pokud se bude doručovat na P.O. BOX, pak se „P.O. BOX“ s číslem  
napíše do části „Ulice a číslo“. 
Při doručování Úřadem průmyslového vlastnictví v rámci České republiky je Úřad ze zákona povinen upřednostnit doručování do 
datové schránky přihlašovatele nebo jeho zástupce (ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizo-
vané konverzi dokumentů), pokud maximální velikost datové zprávy nepřesáhne 20 MB (ustanovení § 5 vyhlášky č.194/2009 Sb.,  
o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů).

Nápověda pro vyplnění formuláře č. Z25

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

Nápověda k formuláři č. Z25 verze: 2019



ELEKTRONICKÁ ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE Z OMPI
Výběr se označí křížkem. elektronická adresa se uvádí jen v případě, že si přihlašovatel nebo zástupce, je-li přihlašovatel  
zastoupen, přeje, aby veškerá korespondence z OMpI byla zasílána výlučně na uvedenou elektronickou adresu. elektronic-
ky pak bude z OMpI zasílána na uvedenou elektronickou adresu nejen korespondence týkající se této žádosti o mezinárodní  
zápis, ale i všech dalších žádostí o mezinárodní zápis a zapsaných mezinárodních ochranných známek téhož přihlašovatele 
nebo zástupce.

PLÁTCE POPLATKU U MEZINÁRODNÍHO ÚŘADU OMPI
Označí se křížkem osoba, která je plátcem poplatků za mezinárodní zápis ochranné známky u Mezinárodního úřadu OMpI.

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ PRO OMPI
Označí se křížkem použitý způsob úhrady poplatků za mezinárodní zápis ochranné známky u Mezinárodního úřadu OMpI.  
V případě již provedené platby se uvede číslo potvrzení Mezinárodního úřadu o přijetí platby.

STÁTY PROTOKOLU, KTERÉ JSOU SOUČASNĚ ČLENY MADRIDSKÉ DOHODY, PRO KTERÉ JE POŽADOVÁNA OCHRANA
Jmenovitě se uvedou státy protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, které jsou současně 
členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, v nichž je požadována ochrana. za každý stát uvedený  
v tomto bodě platí přihlašovatel Mezinárodnímu úřadu OMpI jednotný doplňkový poplatek 100,- CHF.

STÁTY PROTOKOLU, KTERÉ NEJSOU SOUČASNĚ ČLENY MADRIDSKÉ DOHODY, PRO KTERÉ JE POŽADOVÁNA  
OCHRANA

Jmenovitě se uvedou státy protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, které jsou členy pouze 
tohoto protokolu, avšak nejsou současně členy Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, v nichž je po-
žadována ochrana. za každý stát uvedený v tomto bodě platí přihlašovatel Mezinárodnímu úřadu OMpI individuální poplatek,  
pokud jej má daný stát stanoven (viz sazebník poplatků a kalkulátor poplatků na adrese www.upv.cz pod záložkou Ochranné 
známky – přihlašování do zahraničí – Mezinárodní ochranná známka). pokud si daný stát nestanovil individuální poplatek, platí 
přihlašovatel jednotný doplňkový poplatek 100,- CHF. V tomto bodě je možné rovněž uvést evropskou unii.
Jedna žádost může obsahovat státy uvedené v obou bodech.

STÁTY MADRIDSKÉ DOHODY, KTERÉ NEJSOU SOUČASNĚ ČLENY PROTOKOLU, PRO KTERÉ JE POŽADOVÁNA  
OCHRANA

V současnosti se neaplikuje, neboť žádná ze smluvních stran madridského systému není členem pouze Madridské dohody o me-
zinárodním zápisu ochranných známek.
Je-li v žádosti uvedena Evropská unie, je třeba označit tzv. druhý jazyk pro řízení před Úřadem evropské unie pro duševní 
vlastnictví (euIpO). Tento jazyk musí být odlišný od jazyka, v němž je uveden seznam výrobků nebo služeb v žádosti o mezi-
národní zápis ochranné známky (např. je-li seznam výrobků nebo služeb uveden v angličtině, nelze současně označit angličtinu 
jako druhý jazyk a je možné vybrat jen němčinu, italštinu, francouzštinu nebo španělštinu). 

TŘÍDY MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB A K NIM PŘIŘAZENÝ SEZNAM VE FRANCOUZŠTINĚ NEBO  
V ANGLIČTINĚ

Výrobky a služby ve francouzštině nebo v angličtině se v žádosti uvedou seřazené vzestupně podle tříd mezinárodní klasifikace  
(třídy 1 až 45). Každé skupině výrobků nebo služeb musí předcházet číslo třídy, do níž výrobky nebo služby patří. doporučuje 
se alespoň jednu kopii seznamu výrobků a služeb přiložit na samostatném listu.
při tvorbě seznamu výrobků a služeb je možno využít následující informační zdroje: Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro 
účely zápisu ochranných známek na adrese www.upv.cz, dále TMclass – http://tmclass.tmdn.org/ec2/ a MGs Madrid Goods & 
services Manager na adrese https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en.
seznam výrobků a služeb nesmí být širší než je seznam výrobků a služeb uvedený v národní přihlášce nebo v zapsané ochranné  
známce uvedené na str. 1 žádosti.

PŘÍLOHY
Křížkem se označí přílohy, které se přikládají k žádosti.
Je-li ochranná známka přihlašována k ochraně ve spojených státech amerických, je nutné přiložit prohlášení o úmyslu užívat 
ochrannou známku v usa, jak tento stát požaduje, a to na předepsaném formuláři OMpI (MM18) v angličtině, bez ohledu na 
jazykový režim žádosti.
Je-li ochranná známka přihlašována k ochraně v evropské unii, je možné uplatnit senioritu (vstup do práv) starší ochranné známky,  
na jejímž základě se podává žádost o mezinárodní zápis, pokud je tato známka zapsána ve všech nebo v některých členských 
státech evropské unie. Vstup do práv starší ochranné známky je třeba uplatnit na předepsaném formuláři OMpI (MM17) vyplně-
ném v jazyce, v němž je seznam výrobků nebo služeb v žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky.
Formuláře MM17 a MM18 jsou k dispozici na adrese www.wipo.int pod záložkou WIpO MadRId The International Trademark 
system – Forms a na adrese www.upv.cz pod záložkou Ochranné známky – přihlašování do zahraničí – Mezinárodní ochranná  
známka.

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
V tomto poli se vybere a křížkem označí způsob platby správního poplatku za přijetí žádosti o mezinárodní zápis ochranné znám-
ky, který je 2 500,- Kč.
správní poplatek se platí při přijetí žádosti a může být uhrazen kolkovými známkami, v hotovosti v pokladně správních poplatků 
v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, či složenkou, nebo převodem na účet správních poplatků Úřadu průmyslového  
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vlastnictví č. 3711-21526001/0710 s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol (Vs) je identifikací bezhotovostní 
platby a musí být vždy uveden. Jde o číslo, které je složeno u ochranných známek z číslice 3 a ze spisové značky (např. ochran-
ná známka spisové značky O-123456 má Vs 3123456). Variabilní symbol u žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky je  
číslo 3 a číslo spisu žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky nebo číslo 3 a číslo spisu národní přihlášky ochranné známky  
v České republice.

POZNÁMKA
slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí.

PODPIS ŽÁDOSTI
podpisem přihlašovatele nebo jeho zástupce (u právnických osob je možno připojit i razítko, které však podpis nenahrazuje) se 
potvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti. současně se křížkem označí, zda žádost podává přímo přihlašovatel,  
nebo jím zmocněný zástupce.
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