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Vysvětlivky k formuláři žádosti o zápis do 

ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH ZÁSTUPCŮ VE VĚCECH 

PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ před Úřadem Evropské unie pro duševní 

vlastnictví (EUIPO) podle článku 78 nařízení Rady o průmyslových 

vzorech Společenství (CDR) 
 
 
 
 

1. Kdo může být zapsán do zvláštního seznamu kvalifikovaných 

zástupců? 

 
Předpokladem zápisu do zvláštního seznamu kvalifikovaných zástupců stanoveného 
v článku 78 CDR je splnění těchto podmínek: 
 

 žadatel musí být státním příslušníkem některého členského státu Evropského 
hospodářského prostoru, 

 musí mít sídlo nebo místo výkonu zaměstnání na území Evropského hospodářského 
prostoru, 

 nesmí být zapsán v seznamu uvedeném v čl. 93 odst. 1 písm. b) EUTMR. Pokud 
v tomto seznamu zapsán je, oprávnění zastupovat ve věcech ochranných známek 
i průmyslových vzorů již má, 

 musí být oprávněn zastupovat fyzické nebo právnické osoby ve věcech 
průmyslových vzorů před národním úřadem průmyslového vlastnictví členského 
státu Evropského hospodářského prostoru. 

 
Jestliže je v členském státu Evropského hospodářského prostoru oprávnění k zastupování 
fyzických nebo právnických osob ve věcech průmyslových vzorů podmíněno získáním 
zvláštní odborné kvalifikace, žadatel musí mít tuto zvláštní odbornou kvalifikaci. Pokud 
v členském státu Evropského hospodářského prostoru požadavek na zvláštní odbornou 
kvalifikaci neexistuje, musí žadatel před podáním žádosti po dobu alespoň pěti let nepřetržitě 
působit jako kvalifikovaný zástupce ve věcech průmyslových vzorů před národním úřadem 
průmyslového vlastnictví tohoto členského státu. 
 
Podmínka výkonu povolání po dobu alespoň pěti let se nevztahuje na osoby, jejichž odborná 
kvalifikace k zastupování před národním úřadem ve věcech průmyslových vzorů byla úředně 
uznána podle vnitrostátních předpisů daného členského státu. 
 
Kromě toho může výkonný ředitel EUIPO z požadavku na výkon povolání po dobu alespoň 
pěti let udělit výjimku, předloží-li žadatel důkazy, že požadovanou kvalifikaci získal jiným 
způsobem. Výkonný ředitel EUIPO rovněž může za zvláštních okolností udělit výjimku 
z požadavku na státní příslušnost. 
 
Osoby zapsané do zvláštního seznamu budou v souladu s čl. 78 odst. 2 CDR oprávněny 
zastupovat třetí osoby pouze v těch řízeních před EUIPO, která se týkají průmyslových vzorů 
Společenství. 
 
 

2. Které země kladou zvláštní požadavky na zástupce pro průmyslové 

vzory? 
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V některých zemích existují zvláštní zkoušky nebo požadavek, aby zástupce po dobu 
alespoň pěti let nepřetržitě vystupoval před příslušným národním úřadem ve věcech 
průmyslových vzorů. Zda tyto požadavky existují, je třeba ověřit podle vnitrostátních 
právních předpisů. 
 
Zvláštní požadavky na zástupce pro průmyslové vzory kladou níže uvedené země. Pro tyto 
zástupce se používají následující profesní označení: 
 

ZEMĚ Zástupce pro průmyslové 

vzory 

Belgie Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Česká republika Patentový zástupce (stejné jako 
označení zástupců pro 
ochranné známky) 

Dánsko Varemærkefuldmægtig 

Estonsko Patendivolinik (stejné jako 
označení zástupců pro 
ochranné známky) 

Finsko Tavaramerkkiasiamies,  
Varumärkesombud 

Francie Conseil en Propriété Industrielle 

Irsko Registered Patent Agent 

Itálie Consulente in brevetti 

Lotyšsko Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Lucembursko Conseil en Propriété Industrielle 

Rumunsko Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Švédsko Varumaerkesombud 

Nizozemsko Modellengemachtigde 

Spojené království Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3. Koho nelze zapsat do zvláštního seznamu zástupců pro průmyslové 

vzory? 
 
Do zvláštního seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech průmyslových vzorů uvedeného 
v čl. 78 odst. 4 CDR se nezapisují advokáti (viz sdělení prezidenta OHIM č. 10/02 ze dne 
28. června 2002). 
 
Zvláštní seznam zástupců ve věcech průmyslových vzorů má doplňkovou povahu. EUIPO 
zamítne každou žádost o zápis do zvláštního seznamu od osoby, která je již zapsána 
v seznamu podle článku 93 EUTMR nebo má právo být do něj zapsána. 
 
Zvláštní seznam kvalifikovaných zástupců ve věcech průmyslových vzorů se nepoužije pro 
ty členské státy, v nichž se vyžaduje odborná kvalifikace zahrnující ochranné známky, 
průmyslové vzory a patenty. Tak je tomu v Rakousku (Patentanwälte), Německu 
(Patentanwälte), Portugalsku (Agentes Oficiais da Propriedade Industrial), Španělsku 
(Agentes de la Propiedad Industrial), Nizozemsku (Octrooigemachtigden), Lucembursku 
(conseils en propriété industrielle), Francii (conseils en propriété industrielle), Estonsku 
(Patentdivolinik, který vykonal zkoušku pro ochranné známky a průmyslové vzory), 
Maďarsku (szabadalmi ügyvivo), Litvě (Patentinis patiketinis), Polsku (Rzecznik Patentowy), 
na Slovensku (patentový zástupca), ve Slovinsku (Patentni zastopnik, Zastopnik za modele 
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in znamke), Rumunsku (Consilieri in proprietate industriala) a Bulharsku (Представител по 
индустриална собственост). 
Osoby z těchto členských států, které získaly uvedená profesní označení, musejí požádat 
o zápis do seznamu kvalifikovaných zástupců podle článku 93 EUTMR. 
 
Co se týče Malty, kde zvláštní odborná kvalifikace neexistuje, možnost zápisu do zvláštního 
seznamu kvalifikovaných zástupců ve věcech průmyslových vzorů není k dispozici. 
V důsledku toho mohou zástupci z Malty žádat pouze o zápis do seznamu podle článku 89 
EUTMR, pokud splňují podmínky uvedené v tomto článku. 
 
Na Kypru, kde byl zákon o průmyslových vzorech přijat v roce 2002, se nevyžaduje zvláštní 
odborná kvalifikace k zastupování ve věcech průmyslových vzorů. Neexistuje ani seznam 
osob, které nepřetržitě vystupují po dobu alespoň pěti let před kyperským národním úřadem 
výlučně ve věcech průmyslových vzorů. Zápis do seznamu podle článku 78 CDR proto není 
možný. 
 
Pokud jde o Řecko a Kypr, kde mohou klienty ve věcech průmyslových vzorů zastupovat 
pouze advokáti, možnost zápisu do zvláštního seznamu neexistuje. 
 

4. Žádost a osvědčení 
 
Zápis do zvláštního seznamu kvalifikovaných zástupců se provádí na základě žádosti, kterou 
je nutné v každém jednotlivém případě podat na formuláři, který poskytuje EUIPO. Jestliže je 
jazyk podané žádosti jedním z jazyků EUIPO, bude se tento jazyk používat v písemném 
styku mezi EUIPO a žadatelem o zápis do seznamu. 
 
K žádosti musí být připojeno osvědčení vydané národním úřadem průmyslového vlastnictví 
členského státu Evropského hospodářského prostoru, které potvrzuje splnění výše 
vyjmenovaných podmínek (státní příslušnost, sídlo nebo místo výkonu zaměstnání, 
oprávnění). 
 
Žadatelé musejí vyplnit formulář žádosti a zaslat jej příslušnému národnímu úřadu, který 
vyplní osvědčení tvořící 2. stranu formuláře. Vyplněný formulář včetně vyplněného 
individuálního osvědčení národní úřad podle svých postupů buď vrátí žadateli, který pak 
musí žádost zaslat EUIPO, nebo jej sám zašle přímo EUIPO. Některé národní úřady mohou 
žadateli nabídnout výběr z těchto dvou možností. 
 
Pro zápis do seznamu podle článku 78 CDR národní úřady nevydávají hromadná osvědčení. 
 
 

5. Formulář žádosti 
 
Formulář žádosti spolu s osvědčením je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Formulář 
lze získat od národních úřadů průmyslového vlastnictví členských států včetně Úřadu pro 
ochranné známky Beneluxu, stáhnout z internetových stránek EUIPO 
(http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm) nebo vyzvednout v Úřadu Evropské unie pro 
duševní vlastnictví na adrese: 
 
European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
ŠPANĚLSKO 
Telefon: (+34) 965 139 100 - Fax: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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