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Yěc: Zas|áníosvědčeníazák|adní informace o platnosti zápistl ochrannéznámky
Sdělujeme Yžtm, že Vámi přihlášená ochranná známka by|a zapsána do rejstříku
ochranných známek pod ýše uvedeným číslem.V příloze zasi|áme osvěděenío zápisu
ochrannéznámky.
Tímto si Vás dovolujeme upozornit' že zápis ochrannéznámky podle stávajicí právní
úpravy (zákon ě. 44112003Sb., o ochranných známkách) platí 10 let ode dne podání
přihlášky. Zápis ochrannéznámky se na žádostvlastníka ochrannéznámky obnoví, a to
vždy na dalších 10 let. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná znárnka
zanikne. Ná|ežitosti žádosti o obnovu zápisu ochranné znám|<y stanoví prováděcí
předpis (vyhláška č. 9712004 Sb., k provedení zákona o ochranných znrámkách).
Žádost o obnovu zápisu se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsícůpřed skončenímdoby
platnosti.
Bližšíinformacejsou k dispozici na internetovéstráncehttp://www'Upv.cznebo na
informaěnímstředisku Uřadu prumyslovéhovlastnictv í (te|. 220 3 83 i 20)'
Těšímese na dalšíspolupráci při ochraněVašehoprumyslovéhovlastnictví.
Uřad prumyslovéhovlastnictví*
Uoozornění
Úřad průmyslovéhovlastnictví upozorňuje všechny vlastnít<yochranných známelr, že mohou být písemně
nebo elektroniclty osloveni soulcromými subjeký (např. TRADEMARK PUBLISHER - Rakousko, F.I.P.T.R USA' THE MARKS KFT' - Maďarsko), jež nabízeji za růzý poplatek neřejnění, registraci či evidenci
ochrannéznómky v jejich databózích vedených na Internetu
Takové služby nikterak nesouvisí s rejstříkem ochranných znómek vedeným Úřodem průmyslového
vlastnictví ani próvní ochranou ochraných známek podle příslušných předpisů' Neryužití nabízerrýchslužeb
tedy nemůžebýt spojeno s žódnými negativními dopady na platnost nórodních ani mezinárodních ochranných
znómek.
*Pozn. Tento dopis byl vytvořen automaticky systémemvýpočetnítechniky nazžkladě stávajícíprávní úpravy
a slouží pouze pro podání zríkladních informací, které jsou aktuální k datu vytvoření tohoto dopisu. Úřad
průmyslového vlastnictví nenese zodpovědnost za změny právní úpravy a další změny oprotl znění tohoto
dopisu' ke kteým můžev budoucnosti dojít.
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