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1 Úvod – Princip zastupování 
 
Čl. 92 odst. 1 a 2 a čl. 93 odst. 1 nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen 
„CTMR“) 
 
Osoby, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní 
pobočku v Evropské unii, nemusí být v žádném řízení před úřadem zastoupeny. 
 
Fyzické osoby, které v Evropské unii nemají bydliště, nebo právnické osoby, které zde 
nemají sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, musí být zastoupeny 
zástupcem se sídlem v Evropské unii. Tato povinnost existuje pro všechna řízení před 
úřadem, s výjimkou podání přihlášky ochranné známky Společenství. 
 
Zastoupení není vyžadováno pro žádosti o obnovení ochranných známek Společenství 
(dále jen „CTM“) nebo zapsaných průmyslových vzorů Společenství (dále jen „RCD“) 
nebo pro podání žádosti o nahlédnutí do spisu.  
 
Zástupci v zásadě nemusejí předložit plnou moc pro jednání před úřadem, pokud to 
úřad výslovně nepožaduje, nebo pokud to v případě řízení inter partes nepožaduje 
druhá strana. Nicméně zaměstnanci, kteří jednají jménem fyzické nebo právnické 
osoby, musejí předložit podepsanou plnou moc k založení do spisu. 
 
Byl-li zástupce jmenován, úřad komunikuje výhradně s tímto zástupcem. 
 
Další informace o konkrétních aspektech kvalifikovaného zastupování v průběhu řízení 
před úřadem týkajících se mezinárodních značek jsou uvedeny v Příručce, části M. 
 
První část tohoto oddílu (bod 2) vymezuje různé druhy zástupců. 
 
Druhá část tohoto oddílu (body 3 až 6) se zabývá jmenováním nebo nejmenováním 
zástupců a plnou mocí zástupců. 
 
 
2 Kdo může být zástupcem 
 
Čl. 92 odst. 3 a čl. 93 odst. 1 písm. a) a b) CTMR 
Čl. 77 odst. 3 a čl. 78 odst. 1 písm. a) a b) nařízení o (průmyslových) vzorech 
Společenství (dále jen „CDR“) 
 
Ve všech členských státech je zastupování při soudních řízeních regulovaným 
povoláním, které může být vykonáváno pouze za zvláštních podmínek. V řízení před 
úřadem se rozlišují tyto kategorie zástupců: 
 
Advokáti (čl. 93 odst. 1 písm. a) CTMR, čl. 78 odst. 1 písm. a) CDR) jsou profesionální 
zástupci, kteří v závislosti na vnitrostátních právních předpisech jsou vždy kvalifikováni 
zastupovat třetí strany před vnitrostátními úřady (viz bod 2.2). 
 
Ostatní profesionální zástupci (čl. 93 odst. 1 písm. b) CTMR, čl. 78 odst. 1 písm. b) 
CDR) musí splňovat další podmínky a musí být zapsaní na zvláštním seznamu, který 
vede za tímto účelem úřad (seznam „kvalifikovaných zástupců pro Úřad pro 
harmonizaci na vnitřním trhu“). Mezi nimi je nutno rozlišovat dvě další skupiny: osoby, 
které mohou zastupovat pouze při řízeních týkajících se (průmyslových) vzorů 
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Společenství(dále jen „CD“)  , a osoby, které mohou zastupovat při řízeních týkajících 
se jak CTM, tak i CD (viz bod 2.3). 
 
Více kvalifikovaných zástupců může být sdruženo v subjektech nazývaných „sdružení 
zástupců“ (pravidlo 76 odst. 9 prováděcího nařízení o ochranné známce Společenství 
(dále jen „CTMIR“)    (viz bod 3.4.3). 
 
Kvalifikované zástupce je třeba odlišovat od zaměstnanců, kteří působí jako zástupci 
pro stranu (čl. 92 odst. 3, první možnost, CTMR) (viz bod 2.4.1), nebo od zaměstnanců 
právnických osob, které jsou spolu hospodářsky spojeny (čl. 92 odst. 3, druhá 
možnost CTMR) (viz bod 2.4.2), a od právních zástupců podle vnitrostátních právních 
předpisů (viz bod 2.5).  
 
 
2.1 Databáze zástupců  
 
Všechny osoby, které vystupují jako zástupci jednotlivých stran nebo jejich 
zaměstnanci pro řízení před úřadem a které splňují požadavky stanovené nařízeními, 
jsou zapsány do databáze zástupců a obdrží identifikační číslo. Databáze má dvojí 
význam: spojuje databázi obsahující všechny relevantní kontaktní údaje pod 
konkrétním identifikačním číslem všech typů zástupců s veřejnými informacemi 
obsaženými v seznamu kvalifikovaných zástupců pro Úřad pro harmonizaci na vnitřním 
trhu (dále jen „úřad OHIM“) nebo seznamu zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů.  
 
Všichni zástupci, včetně sdružení zástupců, musí uvést kategorii zástupce, do které 
spadají, své jméno a adresu v souladu s pravidlem 1 CTMIR.  
 
Zástupce může mít několik identifikačních čísel. Například sdružení zástupců mohou 
mít různá identifikační čísla pro různé úřední adresy (které je třeba odlišovat od 
různých korespondenčních adres, jež mohou být uvedeny pod jedním identifikačním 
číslem; viz část E, oddíl 1). Samostatní zástupci mohou mít jedno identifikační číslo 
jako zaměstnanci-zástupci a jiné identifikační číslo jako advokáti.  
 
Advokát nemůže být v zásadě v databázi uveden jako „kvalifikovaný zástupce pro úřad 
OHIM“, jelikož nemusí být tímto úřadem jako takový uznán. Úřad tedy téměř vždy 
zamítá žádosti advokátů o zápis do seznamu kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM. 
Jedinou výjimkou je případ, kdy je kvalifikovaný zástupce na seznamu také advokátem 
a vnitrostátní právní předpisy tuto dvojí kvalifikaci umožňují.  
 
Databáze kvalifikovaných zástupců je dostupná na internetu. V databázi jsou zástupci 
uvedeni takto: sdružení, zaměstnanec, právník (advokát) a kvalifikovaný zástupce pro 
úřad OHIM. Poslední kategorie je rozdělena do dvou subkategorií: první typ zahrnuje 
zástupce výhradně oprávněné zastupovat ve věcech CD podle článku 78 CDR a druhý 
typ zahrnuje zástupce ve věcech ochranných známek a (průmyslových) vzorů podle 
článku 93 CTMR. 
 
 
2.2 Kvalifikované zastupování advokáty  
 
Čl. 93 odst. 1 písm. a) CTMR 
 
Advokát je kvalifikovaný zástupce, který je automaticky a bez jakéhokoliv dalšího 
formálního uznání oprávněn zastupovat třetí strany před úřadem, pokud splňuje 
následující tři podmínky:  
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a) je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu;  
 
b) má své sídlo na území Evropské unie a  
 
c) je oprávněn jednat v uvedeném státě jako zástupce ve věcech ochranných 

známek.  
 
 
2.2.1 Termín „advokát“  
 
Termín „advokát“ je stanoven směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze 
dne 16.02.1998, Úř. věst. ES L 77, 14.03.1998. Profesní označení jsou uvedena ve 
sloupci „Terminologie týkající se advokátů“ v příloze č. 1. 
 
 
2.2.2 Kvalifikace 
 
Požadavek být oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu 
znamená, že daná osoba musí být přijata do advokátní komory nebo být oprávněna 
vykonávat činnost pod jedním z profesních označení uvedených v příloze č. 1 
v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly. Úřad tuto skutečnost ověřuje pouze 
v případě, že v tomto ohledu existují vážné pochybnosti.  
 
2.2.3 Sídlo 
 
Sídlo se musí nacházet na území Evropské unie (definice území Evropské unie viz bod 
3.1.2 níže). Sídlo nemusí nutně být jediným místem výkonu činnosti zástupce. Sídlo se 
také může nacházet v jiném členském státě než v tom, ve kterém je advokát přijat do 
advokátní komory. Avšak advokáti, jejichž jediné sídlo se nachází mimo území 
Evropské unie, nejsou oprávněni zastupovat před úřadem i v případě, že jsou 
oprávněni vykonávat činnost v některém z členských států.  
 
V případě, že sdružení zástupců, například advokátní kancelář, má několik sídel, může 
vykonávat zastupitelskou činnost pouze v sídle, které se nachází na území Evropské 
unie, a úřad bude advokátovi zasílat zásilky pouze na adresu v Evropské unii.  
 
Pokud jde o státní příslušnost, není třeba splnit žádný požadavek. Advokát může tedy 
být státním příslušníkem jiného státu než jednoho z členských států.  
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2.2.4 Oprávnění působit ve věcech ochranných známek a/nebo 
(průmyslových) vzorů  

 
Oprávnění působit jako zástupce ve věcech ochranných známek a/nebo 
(průmyslových) vzorů v jednom ze států musí zahrnovat oprávnění zastupovat občany 
před vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví tohoto státu. Tato podmínka platí 
pro všechny členské státy.  
 
Advokáti uvedení v čl. 93 odst. 1 písm. a) CTMR, kteří splňují podmínky stanovené 
v tomto článku, jsou automaticky oprávněni zastupovat své klienty před úřadem. To 
v zásadě znamená, že pokud je advokát oprávněn působit ve věcech ochranných 
známek a/nebo (průmyslových) vzorů před vnitrostátním úřadem průmyslového 
vlastnictví členského státu, ve kterém obdržel právnické vzdělání, může také jednat 
před úřadem OHIM. Advokáti nejsou zapisováni na seznam kvalifikovaných zástupců, 
na který odkazuje čl. 93 odst. 2 CTMR, protože oprávnění a zvláštní odborná 
kvalifikace uvedené v těchto ustanoveních se vztahují na osoby, které spadají pod 
kategorie kvalifikovaných zástupců specializovaných na oblast průmyslového 
vlastnictví nebo ochranných známek, zatímco advokáti jsou podle definice oprávněni 
působit jako zástupci ve všech právních záležitostech.  
 
Pokud advokát (právník), kterému již bylo uděleno identifikační číslo jako advokátovi, 
požádá o zapsání do seznamu, bude identifikační číslo zachováno, ale statut se změní 
z „právníka“ na „kvalifikovaného zástupce pro OHIM“. Jedinou výjimkou je případ, kdy 
je kvalifikovaný zástupce na seznamu také advokátem a může v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy působit v obou situacích.  
 
Příloha č. 1 podrobně vysvětluje konkrétní pravidla pro každou zemi.  
 
 
2.3 Kvalifikovaní zástupci přijatí a zapsaní do seznamů vedených 

úřadem 
 
Čl. 93 odst. 1 písm. b) a čl. 93 odst. 2 CTMR a  
Čl. 78 odst. 1 písm. b) CDR 
 
Druhou skupinou osob, které jsou oprávněny kvalifikovaně zastupovat třetí strany před 
úřadem, jsou osoby, jejichž jména jsou zapsána v jednom ze dvou seznamů 
kvalifikovaných zástupců vedených úřadem,. na seznamu kvalifikovaných zástupců 
úřadu OHIM a na seznamu zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů. 
 
Pokud jde o tuto kategorii profesionálních zástupců, jejich zápis do seznamu 
kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM nebo do seznamu zástupců pro (průmyslové) 
vzory je opravňuje zastupovat třetí strany před úřadem. Zástupce, který je zapsán na 
seznamu kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM uvedeném v čl. 93 odst. 1 písm. b), je 
automaticky oprávněn zastupovat třetí strany ve věcech (průmyslových) vzorů podle 
čl. 78 odst. 1 písm. b) CDR a nebude zapsán do zvláštního seznamu kvalifikovaných 
zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů (dále jen „seznam zástupců ve věcech 
(průmyslových) vzorů “). 
 
Pokud osoba na seznamu podle čl. 93 CTMR požaduje zápis do seznamu zástupců ve 
věcech (průmyslových) vzorů, který je veden pro kvalifikované zástupce, kteří mohou 
působit výhradně ve věcech (průmyslových) vzorů Společenství podle čl. 78 odst. 4 
CDR, žádost bude zamítnuta. 
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Seznam zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů je veden pouze pro kvalifikované 
zástupce, kteří jsou oprávnění zastupovat klienty před úřadem ve věcech 
(průmyslových) vzorů, ale nikoli ve věcech ochranných známek. 
 
Příloha 2 podrobně vysvětluje konkrétní pravidla pro každou zemi. 
 
Zápis do seznamu je proveden na základě žádosti, která je osobně vyplněna 
a podepsána dotyčnou osobou prostřednictvím formuláře vytvořeného za tímto účelem 
úřadem na adrese: 
http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_cs.pdf 
 
K uvedení na seznam je zapotřebí splnit tři podmínky:  
 
a) zástupce musí být státním příslušníkem některého z členských států; 
 
b) musí mít své obchodní sídlo na území Evropské unie a 
 
c) musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy oprávněn zastupovat třetí 

osoby ve věcech ochranných známek před vnitrostátním úřadem průmyslového 
vlastnictví. Za tímto účelem musí předložit osvědčení prokazující výše uvedené 
skutečnosti od úřadu průmyslového vlastnictví členského státu. 

 
 
2.3.1 Oprávnění podle vnitrostátních právních předpisů  
 
Podmínky pro zápis do seznamu kvalifikovaných zástupců pro OHIM nebo do seznamu 
zástupců pro (průmyslové) vzory závisí na právní situaci v dotyčném členském státě.  
 
Čl. 93 odst. 2 písm. c) CTMR a  
čl. 78 odst. 1 písm. b) CDR 
 
V mnoha členských státech je oprávnění zastupovat třetí strany před vnitrostátním 
úřadem ve věcech ochranných známek podmíněno získáním zvláštní odborné 
kvalifikace (čl. 93 odst. 2 písm. c), první možnost, CTMR). Aby tudíž byla daná osoba 
oprávněna působit jako zástupce, musí mít potřebnou kvalifikaci. V jiných členských 
státech není žádný takový požadavek pro zvláštní kvalifikaci uveden, zastupování 
ve věcech ochranných známek je tedy otevřeno pro kohokoli. V tomto případě musí 
dotyčná osoba pravidelně zastupovat třetí strany ve věcech ochranných známek nebo 
(průmyslových) vzorů před vnitrostátním úřadem po dobu nejméně pěti let (čl. 93 
odst. 2 písm. c), druhá možnost, CTMR). Subkategorií této kategorie jsou ty členské 
státy, které mají systém úředně uznávané odborné kvalifikace k zastupování třetích 
stran před vnitrostátním úřadem, přestože takové uznání není nezbytným 
předpokladem pro výkon kvalifikovaného zastoupení. V tomto případě se na takto 
uznané osoby nevztahuje požadavek pravidelného působení jako zástupce po dobu 
alespoň pěti let. 
 
První možnost — Zvláštní odborné kvalifikace 
 
Pokud je v dotčeném členském státě oprávnění podmíněno zvláštní odbornou 
kvalifikací, osoby, které žádají o zápis do seznamu, musí tuto zvláštní odbornou 
kvalifikaci získat. 
 

http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_cs.pdf
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Tato zvláštní odborná kvalifikace (často na základě zkoušky) je vyžadována 
v Bulharsku, České republice, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, 
Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, 
Slovensku, Slovinsku, Spojeném královstvím a Španělsku. 
 
Pokud ovšem osoba potvrdí, že pracuje pro dvě různá sdružení nebo ze dvou různých 
adres, pak je možné mít přidělena dvě různá čísla: jedno jako právník a jedno jako 
kvalifikovaný zástupce úřadu OHIM (s výjimkou Belgie a Francie, kde toto není 
slučitelné). 
 
Druhá možnost — Pětiletá praxe 
 
Pokud v dotčeném členském státě není oprávnění podmíněno získáním zvláštní 
odborné kvalifikace, osoby, které žádají o zápis do seznamu, musí pravidelně působit 
jako kvalifikovaní zástupci po dobu nejméně pěti let před ústředním vnitrostátním 
úřadem průmyslového vlastnictví členského státu. 
 
Prezident úřadu může udělit výjimku z tohoto požadavku (viz bod 2.3.4). 
 
Tento případ se vztahuje na Benelux, Dánsko, Finsko, Maltu a Švédsko. 
 
Třetí možnost — Uznání členským státem  
 
Na osoby, jejichž odborná kvalifikace zastupovat ve věcech ochranných známek 
a /nebo (průmyslových) vzorů fyzické nebo právnické osoby před vnitrostátním úřadem 
průmyslového vlastnictví jednoho z členských států je úředně uznána podle předpisů, 
které stanovil tento stát, se nevztahuje podmínka výkonu činnosti po dobu alespoň pěti 
let. 
 
Tato možnost byla uplatněna v ojedinělých případech, v Lucembursku a Nizozemsku.  
 
 
2.3.2 Státní příslušnost a obchodní sídlo  
 
Čl. 93 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 93 odst. 4 CTMR  
 
Kvalifikovaný zástupce, který žádá o zápis do seznamu, musí být státním příslušníkem 
některého členského státu a musí mít své obchodní sídlo nebo místo výkonu 
zaměstnání na území Evropské unie. K oprávnění působit jako zástupce v jiných 
členských státech a odborné praxi zde získané lze přihlédnout pouze v rámci 
působnosti čl. 93 odst. 4 CTMR. Výjimku z tohoto požadavku může udělit prezident 
úřadu (viz bod 2.3.4). 
 
 
2.3.3 Osvědčení 
 
Čl. 93 odst. 3 CTMR 
 
Splnění výše uvedených podmínek stanovených v čl. 93 odst. 2 CTMR musí být 
doloženo osvědčením, které poskytl příslušný vnitrostátní úřad. Některé vnitrostátní 
úřady vydávají jednotlivá osvědčení, zatímco jiné poskytují úřadu soubor osvědčení. 
Pravidelně zasílají aktualizované seznamy kvalifikovaných zástupců oprávněných 
zastupovat klienty před jejich úřadem (viz sdělení č. 1/95 prezidenta úřadu ze dne 
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18. září 1995; Úř. věst. OHIM 1995, s. 16). Jinak musí dotyčná osoba připojit ke své 
žádosti individuální osvědčení (viz: 
http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_cs.pdf). 
 
 
2.3.4 Výjimky 
 
Čl. 93 odst. 4 CTMR 
 
Prezident úřadu může za zvláštních okolností udělit výjimku z požadavku být 
příslušníkem některého členského státu a z požadavku pravidelně zastupovat 
ve věcech ochranných známek po dobu nejméně pěti let, pokud kvalifikovaný zástupce 
prokáže, že získal požadovanou kvalifikaci jiným způsobem. Tato pravomoc je 
diskrečního charakteru. 
 
Všechny případy doposud předložené prezidentovi úřadu mu umožnily udělit výjimku, 
pokud jde o požadavek státní příslušnosti. Výjimky z požadavku na pětiletou praxi jsou 
omezeny na případy, kdy oprávnění působit jako zástupce ve věcech ochranných 
známek získané jiným způsobem již bylo platné pro stejné období. 
 
Například se jedná o případy, kdy kvalifikovaný zástupce předtím, než se stal 
zástupcem v oblasti průmyslového vlastnictví, byl odpovědný za činnost v oblasti 
ochranných známek v rámci určité společnosti, aniž by osobně jednal před příslušným 
vnitrostátním úřadem. Tato praxe musela  být vykonána v členském státě. 
 
 
2.3.5 Postup při zápisu do seznamu  
 
Čl. 93 odst. 3 a čl. 88 CTMR 
 
Zápis do tohoto seznamu je potvrzen oznámením kladného rozhodnutí, které obsahuje 
údaje o identifikačním čísle přiděleném kvalifikovanému zástupci. Zápisy do seznamu 
kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM nebo do seznamu zástupců ve věcech 
(průmyslových) vzorů se zveřejňují v Úředním věstníku úřadu. 
 
Pokud některé z požadavků pro záznam v tomto seznamu nejsou splněny a poté, co 
byla přihlašovateli poskytnuta možnost vyjádřit se k oznámení úřadu o nedostatku 
v této věci, bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí, s výjimkou případu kdy přihlašovatel 
uvedené nedostatky odstranil. Dotčená strana může podat proti tomuto rozhodnutí 
odvolání. (Viz rozhodnutí předsednictva odvolacích senátů 2009-1 ze dne 16. června 
2009 týkající se pokynů pro účastníky řízení před odvolacími senáty). 
 
Kvalifikovaní zástupci mohou získat další kopii rozhodnutí bez zaplacení poplatku. 
Spisy týkající se požadavků o zařazení do seznamu kvalifikovaných zástupců úřadu 
OHIM a do seznamu zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů nejsou přístupné 
k veřejnému nahlédnutí. 
 
 
  

http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_cs.pdf
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2.3.6 Změna v seznamu kvalifikovaných zástupců  
 
2.3.6.1 Výmaz  
 
První možnost, na základě vlastní žádosti 
 
Pravidlo 78 odst. 1 a pravidlo 6 CTMIR 
 
Zápis kvalifikovaného zástupce do seznamu kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM 
nebo do seznamu zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů bude vymazán na žádost 
tohoto zástupce. 
 
Výmaz je zaznamenán ve spisech vedených úřadem. Oznámení o výmazu bude 
zasláno zástupci a výmaz se zveřejní v Úředním věstníku úřadu. 
 
Druhá možnost, automatický výmaz ze seznamu kvalifikovaných zástupců 
 
Pravidlo 78 odst. 2 a 5 CTMIR, čl. 64 odst. 2 CDR 
 
Zápis kvalifikovaného zástupce do seznamu kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM 
nebo do seznamu zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů se automaticky vymaže: 
 
a) v případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti kvalifikovaného zástupce, 
 
b) není-li již kvalifikovaný zástupce státním příslušníkem některého členského státu, 

prezident úřadu mu však stále může udělit výjimku podle čl. 93 odst. 4 písm. b) 
CTMR; 

 
c) nemá-li již kvalifikovaný zástupce své místo podnikání nebo místo výkonu 

zaměstnání na území EU nebo 
 
d) není-li již kvalifikovaný zástupce oprávněn zastupovat třetí osoby před ústředním 

úřadem průmyslového vlastnictví členského státu. 
 
Pokud kvalifikovaný zástupce mění činnost z advokáta v oblasti (průmyslových) vzorů 
na advokáta v oblasti ochranných známek, bude vymazán ze zvláštního seznamu 
zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů a zapsán do seznamu kvalifikovaných 
zástupců úřadu OHIM. 
 
Úřad může být informován o výše uvedených událostech mnoha způsoby. V případě 
pochybností úřad před výmazem ze seznamu bude požadovat objasnění od dotyčného 
vnitrostátního úřadu. Úřad také vyslechne kvalifikovaného zástupce, zejména pokud 
existuje možnost, že má tento zástupce právo zůstat na seznamu na jiném právním či 
věcném základě.  
 
Výmaz je zaznamenán ve spisech vedených úřadem. Rozhodnutí o výmazu je 
oznámeno zástupci a informace o výmazu je uveřejněna v Úředním věstníku úřadu. 
Dotčená strana může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. (Viz rozhodnutí 
předsednictva odvolacích senátů 2009-1 ze dne 16. června 2009 týkající se pokynů pro 
účastníky řízení před odvolacími senáty).  
 
 
2.3.6.2 Pozastavení zápisu do seznamu  
 



Kvalifikované zastupování 

 
Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, část A, Obecná pravidla strana 12 
 
FINAL VERSION 1.0 DATE 02/01/2014 

Pravidlo 78 odst. 3 a 5 CTMIR 
 
Zápis kvalifikovaného zástupce do seznamu kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM 
nebo do seznamu zástupců ve věcech (průmyslových) vzorů bude pozastaven 
z vlastního podnětu úřadu, pokud bylo pozastaveno oprávnění zástupce zastupovat 
fyzické nebo právnické osoby před vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví 
členského státu. 
Jakmile se vnitrostátní úřad průmyslového vlastnictví dotčeného členského státu o 
takové skutečnosti dozví, musí o tom neprodleně informovat úřad. Před přijetím 
rozhodnutí o pozastavení zápisu, proti kterému je možné podat odvolání, úřad 
informuje zástupce a poskytne mu příležitost vyjádřit připomínky. (Viz rozhodnutí 
předsednictva odvolacích senátů 2009-1 ze dne 16. června 2009 týkající se pokynů pro 
účastníky řízení před odvolacími senáty). 
 
 
2.3.7 Opětovné zapsání do seznamu kvalifikovaných zástupců  
 
Pravidlo 78 odst. 4 CTMIR 
 
Osoba, jejíž zápis byl vymazán nebo pozastaven, bude na požádání znovu zapsána 
do seznamu kvalifikovaných zástupců, pokud již důvody pro výmaz nebo pozastavení 
zanikly. 
 
Nová žádost musí být předložena v souladu s běžným postupem pro získání zápisu 
do seznamu kvalifikovaných zástupců (viz bod 2.2 výše). 
 
 
2.4 Zastoupení zaměstnancem  
 
čl. 92 odst. 3 CTMR 
 
Fyzické nebo právnické osoby, jejichž bydliště nebo sídlo nebo skutečná průmyslová či 
obchodní pobočka se nachází uvnitř Evropské unie, mohou jednat před úřadem 
prostřednictvím fyzické osoby, kterou zaměstnávají (dále jen „zaměstnanec“). 
 
Zaměstnanci výše uvedené právnické osoby mohou jednat rovněž za jiné právnické 
osoby, které jsou s touto právnickou osobou hospodářsky spojeny (viz bod 2.4.2 níže), 
a to i v případě, že tyto jiné právnické osoby nemají trvalé bydliště ani sídlo ani 
skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočku na území EU. Je-li takto zastupována 
právnická osoba ze zemí mimo EU, není nutno jmenovat kvalifikovaného zástupce 
ve smyslu čl. 93 odst. 1 nařízení o ochranné známce Společenství, což představuje 
výjimku z pravidla stanovujícího, že strany řízení s bydlištěm mimo EU jsou povinny 
jmenovat zástupce. 
 
Pravidlo 83 odst. 1 písm. h) CTMIR 
 
Ve formulářích poskytnutých úřadem podle pravidla 83 odst. 1 prováděcího nařízení o 
ochranné známce Společenství, zaměstnanec při podpisu na přihlášce nebo žádosti 
musí uvést své jméno a zaškrtnout políčka týkající se zaměstnanců a schvalování. 
Není však třeba vyplnit příslušnou rubriku vyhrazenou pro kvalifikované zástupce 
na první straně formuláře nebo list s údaji, které se týkají kvalifikovaných zástupců. 
 
Pravidlo 12 odst. b) a pravidlo 84 odst. 2) písm. e) CTMIR 
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Jména zaměstnanců budou zapsána v databázi a zveřejněna v oddíle „zástupci“ 
ve Věstníku ochranných známek Společenství. 
 
2.4.1 Zaměstnanci, kteří se účastní řízení pro svého zaměstnavatele  
 
Čl. 92 odst. 3 CTMR, pravidlo 76 odst. 2 CTMIR 
 
Pokud se zaměstnanci účastní řízení pro svého zaměstnavatele, nejedná se 
o případ kvalifikovaného zastupování podle čl. 93 odst. 1 CTMR. Pravidlo 94 odst. 7 
písm. d) proto pro rozdělení a stanovení nákladů řízení inter partes neplatí.  
 
Fyzické nebo právnické osoby, které jsou účastníky řízení před úřadem, mohou jednat 
prostřednictvím svých zaměstnanců, přičemž jediným požadavkem je, že zaměstnanec 
musí předložit plnou moc. Žádné jiné požadavky, například že zaměstnanci musí mít 
oprávnění zastupovat třetí strany před vnitrostátními úřady, nemusí být splněny. 
 
Úřad zpravidla neověřuje, zda zaměstnanecký vztah s účastníkem řízení skutečně 
existuje, ale může tak učinit, pokud má důvod o existenci zaměstnaneckého vztahu 
pochybovat, např. jsou-li uvedeny různé adresy nebo pokud jedna a tatáž osoba je 
jmenována jako zaměstnanec různými právnickými osobami. 
 
 
2.4.2 Zastoupení zaměstnanci právnické osoby v hospodářském spojení  
 
čl. 92 odst. 3 CTMR 
 
Zaměstnanci právnické osoby smí zastupovat jiné právnické osoby za předpokladu, že 
tyto dvě právnické osoby jsou vzájemně hospodářsky spojeny. Hospodářské spojení 
v tomto smyslu existuje, pokud je mezi dvěma právnickými osobami hospodářská 
závislost, a to buď v tom smyslu, že účastník řízení je závislý na zaměstnavateli 
zaměstnance, nebo naopak. Tato ekonomická závislost může existovat: 
 
- buď z toho důvodu, že tyto dvě právnické osoby jsou členy téže skupiny, nebo 
- na základě mechanismu kontroly managementu. 
 
V souladu s článkem 2 směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 
(Úř. věst. L 195, s. 35) o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy 
a veřejnými podniky a s článkem 10 nařízení Komise č. 240/96 ze dne 31. ledna 1996 
o použití čl. 86 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod o převodu technologií 
(Úř. věst. L 31, s. 2) má jeden podnik hospodářské spojení s jiným, pokud:  
 
- vlastní více než polovinu základního kapitálu, nebo 
- může vykonávat více než polovinu hlasovacích práv, nebo 
- může jmenovat více než polovinu členů řídícího orgánu, nebo  
- má právo spravovat záležitosti podniku. 
 
Podle judikatury k článku 106 Smlouvy o fungování EU existuje hospodářské spojení i 
tehdy, když podniky tvoří hospodářskou jednotku, ve které dceřiné společnosti nebo 
pobočky nemají skutečnou autonomii při stanovování své marketingové strategie. 
 
Na druhé straně ke stanovení hospodářského spojení nejsou dostatečné následující 
důvody: 
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- spojení na základě licenční dohody o ochranné známce, 
- smluvní vztah mezi dvěma podniky zaměřený na vzájemné zastupování nebo 

právní pomoc, 
- pouhý vztah dodavatel/zákazník, například na základě dohody o výhradní 

distribuci nebo franšíze. 
 
V případě, že si zaměstnanec zástupce přeje uvést hospodářské spojení, zaškrtne 
příslušný oddíl úředního formuláře a uvede své jméno a jméno a adresu 
zaměstnavatele. Doporučuje se, aby poskytl údaje o povaze hospodářského spojení, 
pokud to není zřejmé na základě předložených dokumentů. Úřad zpravidla v tomto 
ohledu neprovádí šetření, pokud není důvod pochybovat o tom, že hospodářské 
spojení existuje. V takovém případě může úřad požádat o další vysvětlení a v případě 
nezbytnosti o listinné důkazy. 
 
 
2.5 Právní zastoupení  
 
Právní zastoupení se týká zastupování fyzických nebo právnických osob 
prostřednictvím jiných osob v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Například 
předseda společnosti je právním zástupcem této společnosti. 
 
Právnické osoby mohou jednat pouze prostřednictvím fyzických osob. Pokud tato 
fyzická osoba není jen zaměstnanec, ale osoba, která je v rámci právních předpisů, 
jimiž se právnické osoby řídí, právně způsobilá k zastupování právnické osoby pro 
všechny právní závazky, není nutné odkazovat na uvedenou osobu jakožto na 
„zaměstnance“ a předložit písemnou plnou moc pro tuto osobu k založení do spisu. 
V tomto případě stačí uvést pod podpisem/podpisy jméno či jména jednotlivých 
podepsaných osob a jejich postavení ve společnosti, např. „předseda, „výkonný ředitel 
společnosti“, „jednatel“ nebo „prokurista“.  
 
Kromě toho neexistuje zastoupení ve smyslu nařízení o ochranné známce 
Společenství, jestliže v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy fyzická 
nebo právnická osoba působí, za zvláštních okolností, prostřednictvím právního 
zástupce, například když jsou nezletilé osoby zastoupeny svými rodiči nebo 
opatrovníky, nebo když je společnost zastoupena prostřednictvím likvidátora. V těchto 
případech skutečně podepsaná osoba musí prokázat svou způsobilost k podpisu, ale 
není povinna poskytnout plnou moc. 
 
Je však třeba mít na paměti, že právnické osoby ze zemí mimo Evropskou unii, které 
se obracejí na OHIM, musí být zastoupeny kvalifikovaným zástupcem z Evropské unie. 
Tato povinnost existuje pro všechna jednání před úřadem, s výjimkou podání přihlášky 
ochranné známky Společenství. 
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3 Jmenování kvalifikovaného zástupce 
 
3.1 Podmínky, za nichž je jmenování povinné 
 
S výhradou výjimek uvedených v bodě 2.4.2 výše je jmenování kvalifikovaného 
zástupce povinné pro účastníky řízení před úřadem, kteří nemají trvalé bydliště ani 
sídlo ani skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočku na území Evropské unie. 
Tato povinnost existuje pro všechna jednání před úřadem, s výjimkou podání přihlášky 
ochranné známky Společenství. 
 
Totéž platí pro mezinárodní zápisy s vyznačením EU. Další informace na toto téma 
naleznete v metodických pokynech, části M, Mezinárodní značky. 
 
 
3.1.1 Bydliště a sídlo 
 
Kritérium pro povinné zastoupení je bydliště nebo sídlo nebo obchodní pobočka, nikoliv 
státní příslušnost. Například francouzský občan, který má bydliště na území Japonska, 
musí být zastoupen, zatímco Australan s bydlištěm v Belgii zastoupen být nemusí. 
Úřad určí toto kritérium s ohledem na uvedenou adresu. V případě, že účastník řízení 
uvede adresu mimo EU, ale odvolává se na místo podnikání nebo provozovnu uvnitř 
EU, musí předložit odpovídající údaje a vysvětlení a veškerá korespondence s tímto 
účastníkem bude vedena na adresu v EU. Kritérium sídla nebo skutečné průmyslové 
nebo obchodní pobočky není splněno, pokud účastník řízení má v EU pouze poštovní 
přihrádku nebo adresu pro doručování, nebo pokud žadatel uvádí adresu zástupce, 
jehož místo podnikání je na území EU. Dceřiný podnik není skutečnou průmyslovou 
nebo obchodní pobočkou, protože má svou vlastní právní subjektivitu. V případě, že 
účastník řízení uvede adresu v rámci EU jakožto svou vlastní adresu, úřad nebude 
záležitost šetřit, pokud výjimečné důvody nepovedou k jistým pochybnostem. 
 
V případě právnických osob se bydliště stanoví v souladu s článkem 65 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Skutečné sídlo nebo hlavní bydliště musí být na území EU. 
Skutečnost, že se společnost řídí právem členského státu, není dostačující. 
 
 
3.1.2 Pojem „na území Společenství“ 
 
Čl. 92 odst. 2 CTMR 
 
Při uplatňování čl. 92 odst. 2 CTMR je příslušným územím území Evropské unie, což 
znamená všechny členské státy, na které se vztahuje Smlouva o fungování Evropské 
unie podle článku 355. Je třeba mít na paměti, že státy, které jsou členy Evropského 
hospodářského prostoru mimo EU (tj. členské státy ESVO), nejsou považovány za 
území splňující tento požadavek. 
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3.2 Důsledky nesplnění povinnosti, pokud je jmenování zástupce 
povinné  

 
Čl. 93 odst. 1 CTMR 
 
Nachází-li se účastník řízení před úřadem (přihlašovatel, vlastník, namítající, 
navrhovatel) v některé ze situací popsaných v bodě 3.1, ale nejmenuje zástupce 
ve smyslu čl. 93 odst. 1 CTMR v přihlášce nebo žádosti, nebo pokud požadavek 
zastoupení přestane být splňován později (například pokud se zástupce odstoupí 
z řízení), závisí právní důsledky na povaze předmětného řízení. 
 
 
3.2.1 Během zápisu 
 
Čl. 92 odst. 2 CTMR, pravidlo 9 odst. 3 CTMIR 
 
Pokud je jmenování kvalifikovaného zástupce povinné a žadatel o CTM jej ve formuláři 
žádosti nejmenuje, průzkumový referent v počáteční fázi řízení jako součást formálního 
šetření podle čl. 9 odst. 3, CTMIR, žadatele vyzve, aby zástupce jmenoval v rámci 
dvouměsíční lhůty. Pokud žadatel nesplní tuto žádost, bude přihláška CTM zamítnuta. 
 
Stejný postup bude použit, pokud jmenování zástupce zanikne později v průběhu 
postupu zápisu, a to kdykoli před skutečným zápisem, tedy i mezi zveřejněním 
přihlášky CTM a zápisem CTM. 
 
V případě, že jménem přihlašovatele CTM byla v průběhu registračního procesu 
podána zvláštní („sekundární“) žádost, například žádost o nahlédnutí do spisů, žádost 
o zápis licence nebo žádost o navrácení do původního stavu, jmenování zástupce není 
třeba opakovat. Úřad bude v tomto případě komunikovat s řádně jmenovaným 
zástupcem. 
 
 
3.2.2 Během námitky 
 
Pro přihlašovatele ochranné známky Společenství se použijí předchozí body. Postup 
k nápravě nedostatků týkajících se zastoupení probíhá mimo námitková řízení, která 
jsou ukončena odmítnutím ochranné známky Společenství v případě, že žadatel 
nesplní sdělený požadavek. 
 
Pravidlo 15 odst. 2 písm. h) bod ii) a pravidlo 17 odst. 4 CTMIR 
 
Pokud jde namítajícího, každý počáteční nedostatek týkající se zastoupení je důvodem 
pro nepřípustnost námitky. Neobsahuje-li sdělení o námitce jmenování zástupce, 
průzkumový referent podle čl. 93 odst. 1 CTMR vyzve namítajícího, aby jmenovala 
zástupce v rámci dvouměsíční lhůty. Námitka bude zamítnuta jako nepřípustná, pokud 
tento požadavek není splněn ve stanovené lhůtě (viz bod 2.4.2.6 metodických pokynů, 
část B, oddíl 1). 
 
Pokud odstoupí zástupce, řízení pokračuje přímo s namítajícmi, jestliže jsou z EU. 
Druhá strana je o odstoupení zástupce informována. Jestliže strana, jejíž zástupce 
odstoupil, je ze země mimo EU, je dotyčné straně zaslán dopis informující ji o tom, že 
podle podmínek čl. 92 odst. 2 CTMR strany, které nemají bydliště nebo sídlo nebo 
skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku v Evropské unii, musejí být před úřadem 
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zastoupeny v souladu s čl. 93 odst. 1 CTMR ve všech řízeních kromě podání přihlášky 
a že musí být jmenován nový zástupce. 
 
Neposkytnutí odpovědi bude mít za následek zamítnutí námitky jako nepřípustné. 
 
Při změně zastoupení během námitkového řízení uvědomí úřad druhou stranu o této 
změně zasláním kopie dopisu a plné moci (pokud je předložena). 
 
 
3.2.3 Zrušení a prohlášení neplatnosti 
 
Pravidlo 37 písm. c) bod ii) a pravidlo 39 odst. 3 CTMIR 
 
Při řízení o zrušení a řízení o prohlášení neplatnosti se výše uvedený bod týkající se 
námitky použije mutatis mutandis na přihlašovatele, pokud jde o zrušení nebo 
prohlášení neplatnosti CTM.  
 
Pokud vlastník CTM již není zastoupen, průzkumový referent jej vyzve, aby zástupce 
jmenoval. Pokud tak neučiní, procesní prohlášení učiněná tímto majitelem nebudou 
brána v potaz a žádost se bude řešit na základě důkazů, jež měl úřad předtím. CTM 
nicméně nebude zrušena nebo prohlášena za neplatnou pouze z důvodu, že její 
vlastník již není po zápisu zastoupen. 
 
 
3.3 Jmenování zástupce v případě, že není povinné  
 
I když účastník řízení před úřadem nemá povinnost být zastoupen, může kdykoli 
jmenovat zástupce ve smyslu článku 92 nebo 93 CTMR. Pokud tak učiní, použije se 
bod 3.4 a požadavky týkající se plné moci (viz bod 5 níže). 
 
Byl-li jmenován zástupce, úřad komunikuje výhradně s tímto zástupcem (viz bod 4 
níže). 
 
 
3.4 Jmenování zástupce 
 
3.4.1 Explicitní jmenování  
 
Zástupce je obvykle jmenován v úředním formuláři úřadu, kterým se zahajuje řízení, 
například ve formuláři přihlášky nebo formuláři k vyjádření námitky. Zaškrtnutím 
příslušného políčka „více zástupců“ a poskytnutím potřebných údajů pro každého 
z dodatečných zástupců může být jmenován více než jeden zástupce (maximálně dva 
dodateční zástupci).  
 
Zástupce může být rovněž jmenován v dalším oznámení, podepsaném účastníkem 
řízení nebo zástupcem (samojmenování). Jmenování musí být jednoznačné. 
 
Oznámení provedené v souvislosti se zvláštním postupem (např. se zápisem nebo 
námitkou), doplněné o zmocnění podepsané stranou řízení, v sobě zahrnuje jmenování 
zástupce. To platí i v případě, je-li stejným způsobem podána generální plná moc. 
Informace týkající se generální plných mocí jsou uvedeny v bodě 5.2 níže. 
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Na druhé straně generální plná moc podaná bez odkazu na zvláštní postup sama 
o sobě nemůže znamenat jmenování oprávněné osoby jako zástupce pro všechna 
stávající nebo budoucí řízení týkající se CTM, protože zápis generální plné moci není 
spojen se zvláštním řízením před úřadem. Aby byla oprávněná osoba uvedená 
v generální plné moci zapsána jako zástupce, musí pověřený zástupce nebo smluvní 
strana řízení kromě toho informovat úřad o číslech spisu řízení, pro které jmenování 
zástupce nabývá účinku. 
 
 
3.4.2 Implicitní jmenování 
 
 
Podání, žádosti atd. předložené jménem strany zástupcem (dále jen: „nový“ zástupce) 
jiným, než je ten, který je uveden v rejstříku úřadu (dále jen: „původní“ zástupce), 
budou zpočátku přijata. 
 
Úřad zašle dopis „novému“ zástupci a vyzve ho, aby potvrdil své jmenování ve lhůtě 
jednoho měsíce. Dopis bude obsahovat upozornění, že pokud zástupce neodpoví 
ve stanovené lhůtě, úřad bude předpokládat, že zástupcem jmenován nebyl. 
 
Pokud „nový“ zástupce potvrdí své jmenování, bude podání bráno v úvahu a úřad bude 
zasílat další sdělení „novému“ zástupci. 
 
Pokud „nový“ zástupce do jednoho měsíce neodpoví nebo pokud potvrdí, že není 
„novým“ zástupcem, bude řízení pokračovat s „původním“ zástupcem. Podání a 
odpověď „nového“ zástupce budou předány „původnímu“ zástupci s cílem ho 
informovat.  
 
Zejména v případech, kdy podání vede k uzavření řízení (zpětvzetí/omezení) musí 
„nový“ zástupce potvrdit své jmenování, aby uzavření nebo omezení řízení mohlo být 
přijato. V žádném případě nebude řízení odloženo 
 
.  
 
 
3.4.3 Sdružení zástupců  
 
Pravidlo 76 odst. 9 CTMIR 
 
Sdružení zástupců (jako jsou podniky nebo společnictví právníků či kvalifikovaných 
zástupců nebo obou) mohou být jmenována spíše než individuální zástupci pracující 
v rámci tohoto sdružení. 
 
Uvedené musí být odpovídajícím způsobem označeno, přičemž se uvádí pouze název 
sdružení zástupců, a nikoli jména individuálních zástupců pracujících v rámci tohoto 
sdružení. Zkušenosti ukazují, že v mnoha případech došlo ke dvojznačnému označení. 
V takových případech úřad bude, kdykoli je to možné, tyto údaje interpretovat jako 
jmenování a schválení sdružení zástupců, ale ve vhodných případech o tom informuje 
zástupce pro budoucí případy. 
 
Jmenování sdružení zástupců automaticky zahrnuje všechny zástupce, kteří se po 
počátečním jmenování stali členy tohoto sdružení zástupců. Naopak všichni zástupci, 
kteří sdružení zástupců opustili, automaticky přestávají mít plnou moc v rámci tohoto 
sdružení. Úřad ani nevyžaduje, ani nedoporučuje, aby byl informován o jménech 
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zástupců sdružených ve společenství. Je však důrazně doporučeno, aby všechny 
změny a informace týkající se zástupců opouštějících sdružení byly úřadu oznámeny. 
Úřad si vyhrazuje právo ověřovat, zda daný zástupce skutečně pracuje v rámci 
sdružení, jestliže je to oprávněné na základě okolností případu. 
 
Čl. 93 odst. 1 CTMR, pravidlo 79 CTMIR 
 
Jmenování sdružení zástupců nepovede k odchýlení od obecného pravidla, že právní 
úkony před úřadem mohou jménem třetích osob vykonávat pouze kvalifikovaní 
zástupci ve smyslu čl. 93 odst. 1 CTMR. Proto musí být všechny přihlášky, žádosti 
nebo sdělení podepsány fyzickou osobou, jež tuto kvalifikaci má. Zástupce musí 
pod podpisem uvést své jméno. Může rovněž uvést své individuální identifikační číslo, 
pokud ho úřad udělil, ačkoli získat individuální identifikační číslo není nezbytné, protože 
identifikační číslo sdružení je důležitější. 
 
 
3.4.4 Identifikační čísla 
 
Na každém formuláři a v každém sdělení zaslaném úřadem mohou být (a pokud 
možno by měly být) adresa a telekomunikační údaje zástupce nahrazeny 
identifikačním číslem přiděleným úřadem, společně se jménem zástupce. Tato 
identifikační čísla by měli mít nejen kvalifikovaní zástupci úřadu OHIM zapsaní 
v seznamu vedeném úřadem (viz bod 2.2 výše), ale také právníci a sdružení zástupců. 
Pokud mají navíc zástupci či sdružení zástupců několik adres, budou mít odlišné 
identifikační číslo pro každou z těchto adres. 
 
Identifikační číslo lze nalézt nahlédnutím do kteréhokoli spisu zástupce prostřednictvím 
našich stránek: www.oami.europa.eu. 
 
 
4 Komunikace se zástupci  
 
Pravidlo 77 CTMIR 
 
Jakékoli doručení nebo jiné sdělení ze strany úřadu vůči řádně zmocněnému zástupci 
má stejný účinek, jako by bylo provedeno vůči zastoupené osobě, a jakékoli sdělení 
vůči úřadu ze strany řádně zmocněného zástupce má stejný účinek, jako by bylo 
provedeno zastoupenou osobou. 
 
Pravidlo 1 odst. 1 písm. e), pravidlo 67 odst. 2 a pravidlo 76 odst. 8 CTMIR 
 
Účastník řízení před úřadem může jmenovat několik zástupců, přičemž každý ze 
zástupců může jednat společně s ostatními nebo odděleně, nestanoví-li plná moc 
předložená úřadu jinak. Úřad však bude samozřejmě komunikovat pouze se 
zástupcem uvedeným na prvním místě, s výjimkou těchto případů: 
 
- pokud přihlašovatel udal odlišnou adresu než adresu pro doručování v souladu 

s pravidlem 1 odst. 1 písm. e), 
- pokud je dodatečný zástupce jmenován pro konkrétní vedlejší postup (jako 

například nahlížení do spisů či námitku), v takovém případě bude úřad 
postupovat odpovídajícím způsobem. 

 
Pravidlo 75 odst. 1 CTMIR 

http://www.oami.europa.eu/
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Pokud existuje více než jeden přihlašovatel o CTM, namítající, nebo jiný účastník řízení 
před úřadem, jmenovaný zástupce přihlašovatele o CTM atd. uvedený v úředním 
formuláři na prvním místě bude společným zástupcem pro všechny tyto osoby. Pokud 
osoba uvedená na prvním místě kvalifikovaného zástupce nejmenovala a jedna 
z dalších osob je povinna kvalifikovaného zástupce jmenovat a skutečně tak učinila, 
považuje se tento zástupce za společného zástupce pro všechny tyto osoby. 
 
Články 92 a 93 CTMR, pravidlo 67 CTMIR 
 
Pokud byl jmenován zástupce ve smyslu článků 92 nebo 93 nařízení o ochranné 
známce Společenství, úřad komunikuje výhradně s tímto zástupcem. 
 
 
5. Plná moc 
 
Čl. 92 odst. 3 a 93 odst. 1 CTMR, pravidlo 76 CTMIR 
 
Kvalifikovaní zástupci v zásadě nemusejí pro jednání před úřadem předkládat plnou 
moc. Nicméně každý zástupce (advokát nebo kvalifikovaný zástupce zapsaný 
na seznamu úřadu OHIM, včetně sdružení zástupců) jednající před úřadem musí vložit 
plnou moc do spisu, pokud to úřad výslovně požaduje nebo pokud existuje několik 
účastníků řízení, v němž zástupce před úřadem vystupuje, a druhá strana to výslovně 
vyžaduje. 
 
V takových případech úřad vyzve zástupce, aby plnou moc předložil v konkrétní lhůtě 
(viz metodické pokyny část A, oddíl 1, Komunikační prostředky, lhůty). Dopis bude 
obsahovat upozornění, že pokud zástupce ve stanovené lhůtě neodpoví, úřad bude 
předpokládat, že zástupcem nebyl jmenován a řízení bude pokračovat přímo se 
zastoupenou stranou. Pokud je zastoupení povinné, zastoupená strana bude vyzvána, 
aby jmenovala nového zástupce, a použije se výše uvedený bod 3.2. Jakékoli procesní 
úkony, kromě podání přihlášky učiněné zástupcem, se nepovažují za provedené, 
pokud je zastoupená strana neschválí ve lhůtě stanovené úřadem. 
 
Zaměstnanci, kteří jednají jménem fyzické nebo právnické osoby, musejí předložit 
podepsanou plnou moc, která se založí do spisu. 
 
Plná moc musí být podepsána účastníkem řízení. V případě právnických osob musí být 
podepsána osobou, která je podle platného vnitrostátního práva oprávněna jednat 
jménem této osoby. Úřad tuto skutečnost neověřuje. 
 
Smí být předloženy pouhé kopie podepsaného prvopisu, včetně kopií zaslaných faxem. 
Originály dokumentů jsou zařazeny do spisu, a tudíž nemohou být vráceny osobě, 
která je předložila. 
 
Plné moci mohou být předloženy v podobě zvláštních plných mocí nebo generálních 
plných mocí. 
 
 
5.1 Zvláštní plné moci  
 
Pravidlo 76 odst. 1 a pravidlo 83 odst. 1 písm. h) CTMIR 
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Zvláštní plné moci mohou být na formuláři, který úřad stanoví podle článku 83 odst. 1 
písm. h) CTMIR. Musí být uvedeno řízení, kterého se plná moc týká (např. „týká se 
podání přihlášky ochranné známky Společenství s číslem 12345“). Povolení se poté 
bude týkat všech aktů v rámci zápisu CTM. Lze uvést několik řízení. 
 
Plné moci pro jednotlivý úkon, ať jsou předložené na formuláři daném k dispozici 
úřadem nebo na vlastních formulářích zástupce, mohou obsahovat omezení, pokud jde 
o oblast jejich působnosti. 
 
 
5.2 Generální plné moci 
 
Pravidlo 76 odst. 1 a pravidlo 83 odst. 1 písm. h) CTMIR 
 
Generální plná moc zmocňuje zástupce, sdružení zástupců nebo zaměstnance 
k vykonávání všech úkonů ve všech řízeních před úřadem, včetně, ale nikoli výhradně, 
k podání a obnovování přihlášky CTM, podání námitky, podání žádosti o prohlášení 
zrušení nebo neplatnosti, stejně jako ve všech řízeních týkajících se zapsaných 
(průmyslových) vzorů Společenství a mezinárodních značkami. Plná moc by měla být 
vyhotovena na formuláři zpřístupněném úřadem nebo na formuláři se stejným 
obsahem. Plná moc musí zahrnovat všechna řízení před úřadem a nesmí obsahovat 
omezení. Například pokud se plná moc týká „podání a obnovení přihlášky CTM a jejich 
obhajoby“, není přijatelná, neboť nezahrnuje podání námitky a žádosti o zrušení nebo 
prohlášení neplatnosti. Pokud plná moc obsahuje taková omezení, bude s ní 
zacházeno jako se zvláštní plnou mocí. 
 
 
5.2.1 Registrace generálních plných mocí  
 
Od dubna 2002 a v souladu se sdělením č. 2/03 předsedy úřadu ze dne 10. února 
2013 již zástupcům nebude vydáváno číslo plné moci a nebudou žádným způsobem 
informováni pokud jde o interní zpracování plných mocí po přijetí úřadem. Nicméně 
ukončením vydávání těchto čísel plných mocí neovlivňuje vydávání identifikačních čísel 
pro zástupce zavedené do databáze zástupců. 
 
5.3 Důsledky v případě chybějící plné moci, o kterou úřad 

výslovně požádal  
 
a) Pokud není zastoupení povinné, bude řízení pokračovat se zastoupenou osobou. 
 
b) Pokud je zastoupení povinné, použije se výše uvedený bod 3.2. 
 
 
6 Odebrání jmenování nebo plné moci zástupce  
 
Odebrání jmenování nebo změna zástupce mohou být provedeny na základě podnětu 
zastoupené osoby, původního nebo nového zástupce.  
 
6.1 Opatření přijaté zastupovanou osobou  
 
Pravidlo 79 CTMIR 
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Zastoupená osoba může kdykoli formou podepsaného písemného sdělení úřadu 
jmenování zástupce zrušit nebo odebrat plnou moc, která byla tomuto zástupci 
udělena. Odebrání plné moci znamená zrušení jmenování zástupce. 
 
Pravidlo 76 odst. 6 CTMIR 
 
Pokud zastoupená osoba informuje o zrušení jmenování svého zástupce a nikoliv úřad, 
nemá to žádný dopad na jakékoli řízení před úřadem, dokud zrušení není sděleno 
úřadu. Pokud má účastník řízení povinnost být zastoupen, použije se výše uvedený 
bod 3.2. 
 
 
6.2 Odstoupení zástupce  
 
Zástupce může kdykoli prostřednictvím podepsaného sdělení zaslaného úřadu 
prohlásit, že odstupuje z funkce zástupce a vzdává se výkonu zastupování. Jestliže 
prohlásí, že zastupování bude od tohoto okamžiku převzato jiným zástupcem, úřad 
zaznamená změnu odpovídajícím způsobem a bude komunikovat s novým zástupcem. 
Pokud má zastoupená osoba povinnost být zastoupena, použije se výše uvedený bod 
3.2. 
 
 
7 Úmrtí nebo právní nezpůsobilost zastoupené strany nebo 

zástupce 
 
7.1 Úmrtí nebo právní nezpůsobilost zastoupené strany  
 
Pravidlo 76 odst. 7 CTMIR 
 
V případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti osoby, která vydala plnou moc, bude řízení 
pokračovat se zástupcem, ledaže by plná moc obsahovala ustanovení, jež stanoví 
jinak. 
 
pravidlo 73 odst. 1 písm. a) CTMIR 
 
V závislosti na řízení bude zástupce muset požádat o zápis převodu na právního 
nástupce. Zástupce může nicméně požádat o přerušení řízení. 
 
Pokud jde o úpadkové řízení, jakmile byl jmenován likvidátor, je způsobilý jednat 
jménem osoby v úpadku a smí, nebo v případě povinného zastoupení musí, jmenovat 
nového zástupce nebo potvrdit jmenování stávajícího zástupce. 
 
Více informací o úpadkovém řízení viz část E, Činnosti v rámci rejstříku, oddíl 3, 
kapitola 5, Úpadková nebo podobná řízení. 
 
 
7.2 Úmrtí nebo právní nezpůsobilost zástupce  
 
Pravidlo 73 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) a b) CTMIR 
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V případě úmrtí nebo právní nezpůsobilosti zástupce se řízení před úřadem přeruší. 
Pokud není úřad informován o jmenování nového zástupce ve lhůtě tří měsíců po 
přerušení, pak úřad: 
 
- v případě, že zastoupení není povinné, uvědomí zúčastněnou stranu, která 

vydala plnou moc, že řízení nyní bude pokračovat s ní, 
- v případě, že zastoupení je povinné, uvědomí zúčastněnou stranu, která vydala 

plnou moc, že se na ni budou vztahovat právní důsledky v závislosti na povaze 
řízení (např. přihláška bude považována za vzatou zpět nebo že námitka je 
zamítnuta), dokud není ve lhůtě dvou měsíců od data oznámení uvedeného 
sdělení jmenován nový zástupce.  
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Příloha 1 
 

ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Rakousko Rechtsanwalt Advokáti jsou plně 
oprávněni.  

Patentanwalt 
 

Notáři mohou zastupovat třetí strany před rakouským 
ústředním úřadem průmyslového vlastnictví 
z důvodu jejich zvláštní odborné kvalifikace.  
Notáři tedy mohou žádat o zápis do seznamu 
kvalifikovaných zástupců.  
 

Belgie Avocat, Advocaat, 
Rechtsanwalt 

Advokáti jsou plně 
oprávněni, ale jedna 
osoba nemůže být zároveň 
advokátem a 
kvalifikovaným zástupcem. 

V nizozemštině: 
Merkengemachtigde 
Ve francouzštině: Conseil en 
Marques / Conseils en 
propriété industrielle 
V němčině: Patentanwalt 

Spadá do působnosti Úmluvy států Beneluxu 
v oblasti duševního vlastnictví (článek 4.1). Všechny 
osoby s adresou na území Beneluxu mohou 
zastupovat klienty v otázkách průmyslového 
vlastnictví.  
Oprávnění není podmíněné nutnou zvláštní 
odbornou kvalifikací; osoby žádající o zápis musí 
pravidelně zastupovat třetí strany před ústředním 
vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví 
členského státu po dobu nejméně pěti let. 
 

Bulharsko Адвокат / 
Практикуващ 
Право 
Advokat / 
Praktikuvasht Pravo 
 

Advokáti nejsou 
oprávněni. 

Spetsialist po targovski marki / 
Spetsialist po dizayni 
Специалист по търговски 
марки / Специалист по 
дизайни 
 

Je požadována zvláštní odborná kvalifikace. 
Bulharský patentový úřad může potvrdit, že daná 
osoba působila jako zástupce po dobu pěti let.  
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Chorvatsko Odvjetnik Advokáti jsou plně 
oprávněni. 

Zastupnik Za Žigove Je požadována zvláštní odborná kvalifikace. 
„Schválený zástupce“ je osoba, která složila zkoušku 
pro zástupce ve věcech ochranných známek u 
chorvatského úřadu. 
 

Česká 
republika 

Advokát Advokáti jsou plně 
oprávněni.  

Patentový zástupce 
 

V České republice se zkouška skládá ze dvou částí. 
Osoby, které uspěly v části B (ochranné známky a 
označení původu) mohou působit jako zástupci 
v této oblasti, a tedy být i zapsáni do seznamu 
uvedeného v článku 93 nařízení o ochranné známce 
Společenství. Právní zástupci, kteří uspěli v obou 
částech zkoušky, jsou oprávněni zastupovat 
žadatele ve všech postupech před úřadem. 
 

Kypr 
 

Dikigoroz Oprávněni jsou POUZE 
advokáti. 
 

Nihil Není relevantní 

Dánsko Advokat Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Varemaerkefuldmaegtig Oprávnění není podmíněné nutnou zvláštní 
odbornou kvalifikací; osoby žádající o zápis do 
seznamu musí pravidelně zastupovat třetí strany 
před ústředním vnitrostátním úřadem průmyslového 
vlastnictví členského státu po dobu nejméně pěti let. 
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Estonsko Jurist, Advokaat Advokáti jsou oprávněni 
pouze v případě, že jsou 
kvalifikováni v obou 
oblastech jako jednatel ve 
věcech průmyslového 
vlastnictví.  
 

Patendivolinik 
 

Zkouška sestává ze dvou nezávislých částí: na jedné 
straně části týkající se patentů a užitných vzorů a na 
straně druhé části týkající se ochranných známek, 
(průmyslových) vzorů a zeměpisných označení. Oba 
typy zástupců jsou nazýváni „patendivolinik“. Osoby, 
které složily pouze část zkoušky týkající se patentů, 
nemohou být zapsány do seznamu uvedeného 
v článku 93 nařízení o ochranné známce 
Společenství. O zápis do seznamu mohou požádat 
osoby, které složily část týkající se ochranných 
známek, průmyslových vzorů a zeměpisných 
označení.  
 

Finsko Asianajaja, Advokat Advokáti jsou plně 
oprávněni.  

Ve finštině: 
Tavaramerkkiasiamies 
Ve švédštině: 
Varumaerkesombud 

Oprávnění není podmíněné nutnou zvláštní 
odbornou kvalifikací; osoby žádající o zápis musí 
pravidelně zastupovat třetí strany před ústředním 
vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví 
členského státu po dobu nejméně pěti let. 
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Francie Avocat Advokáti jsou oprávněni, 
ale jedna osoba nemůže 
být zároveň advokátem a 
kvalifikovaným zástupcem.  

Conseil en Propriété 
Industrielle marques et 
modèles ou juriste. 
 

INPI vede dva rozdílné seznamy: 
Liste des Conseils en propriété industrielle 
(seznam poradců v oblasti průmyslového vlastnictví) 
a Liste des Personnes qualifiées en Propriété 
industrielle (seznam odborníků v oblasti 
průmyslového vlastnictví). 
Pouze osoby zapsané na seznamu Liste des 
Conseils en propriété industrielle jsou oprávněny 
zastupovat třetí strany před Francouzským 
patentovým úřadem. Pouze tyto osoby jsou tedy 
oprávněny být na seznamu kvalifikovaných zástupců 
úřadu OHIM. Tyto osoby figurují na souborném 
osvědčení. 
„Conseil en PI“ představuje osobu, která pracuje pro 
sdružení (kancelář). „Personne qualifiée en PI“ je 
osoba, která pracuje pro soukromou společnost 
(např. v oddělení ochranných známek). Ve Francii 
jsou automaticky přepisovány z jednoho seznamu na 
druhý.  
Vzhledem k tomu, že „personne qualifiée“ má 
stejnou odbornou kvalifikaci jako „Conseils“, je 
oprávněna žádat o zápis do našeho seznamu, ale 
musí předložit zvláštní osvědčení od Directeur des 
Affaires Juridiques et Internationales (ředitel 
právního a zahraničního oddělení). 
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Německo Rechtsanwalt Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Patentanwalt / 
Patentassessor 
 

„Patentassessor“ je osoba zaměstnaná na základě 
smlouvy uzavřené se zaměstnancem; pokud od 
smlouvy odstoupí nebo tato smlouva není 
prodloužena, je odstraněna ze seznamu 
„Patentanwälte“ v Německu. 
Vzhledem k tomu, že „Patentassesor“ má stejnou 
odbornou kvalifikaci jako „Patentanwälte“, může být 
stále uveden na seznamu kvalifikovaných zástupců 
úřadu OHIM. 
 

Řecko Δικηγόρος - 
Dikigoroz 

Oprávněni jsou POUZE 
advokáti. 
 

Nihil Není relevantní 

Maďarsko Ügyvéd, 
Jogtanácsos 

Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Szabadalmi ügyvivő 
 

Pro statut kvalifikovaného zástupce je požadována 
odborná kvalifikace.  
Notáři nemohou působit jako advokáti v řízeních 
vztahujících se na oblast průmyslového vlastnictví. 
Mohou tedy žádat o zápis do seznamu 
kvalifikovaných zástupců úřadu OHIM.  
 

Irsko Barrister, Solicitor Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Trade Mark Agent Osoba musí být zapsána v rejstříku jednatelů ve 
věcech ochranných známek.  
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Itálie Avvocato Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Consulenti abilitati / Consulenti 
in Proprietà Industriale 

Osoba musí být zapsána v rejstříku „Consulenti in 
Proprietà Industriale“ („Albo“) vedeném advokátní 
komorou („Consiglio dell’Ordine“) a v rejstříku 
zasílaném italskému úřadu pro ochranné známky a 
patenty (UIBM). 
 

Lotyšsko Advokāts 
 

Advokáti mohou 
zastupovat pouze klienty 
s trvalým pobytem na 
území Evropské unie.  
Klienti, kteří nemají trvalý 
pobyt na území EU, musí 
být zastoupeni 
kvalifikovaným zástupcem.  
 

Patentu pilnvarotais / Preču 
zīmju aģents / Profesionâls 
patentpilnvarotais 

Je stanovena zkouška v oblasti ochranných známek.  
Klienti, kteří nemají trvalý pobyt na území EU, musí 
být zastoupeni kvalifikovaným zástupcem. 
Notáři nemohou působit jako zástupci ze zákona.  

Litva Advokatas Advokáti mohou 
zastupovat pouze klienty 
s trvalým pobytem na 
území Evropské unie.  
Klienti, kteří nemají trvalý 
pobyt na území EU, musí 
být zastoupeni 
kvalifikovaným zástupcem. 
 

Patentinis patikėtinis. 
 

Klienti, kteří nemají trvalý pobyt na území EU, musí 
být zastoupeni kvalifikovaným zástupcem. 
Notáři nemohou působit jako zástupci ze zákona.  
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Lucembursko Avocat / 
Rechtsanwalt 

Advokáti jsou plně 
oprávněni, ale jedna 
osoba nemůže být zároveň 
advokátem a 
kvalifikovaným zástupcem.  
 

Ve francouzštině: Conseil en 
Marques / Conseils en 
propriété industrielle 
V němčině: Patentanwalt 

Spadá do působnosti Úmluvy států Beneluxu 
v oblasti duševního vlastnictví (Článek 4.1). Všechny 
osoby s adresou na území Beneluxu mohou 
zastupovat klienty v otázkách průmyslového 
vlastnictví.  
Oprávnění není podmíněné nutnou zvláštní 
odbornou kvalifikací; osoby žádající o zápis musí 
pravidelně zastupovat třetí strany před ústředním 
vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví 
členského státu po dobu nejméně pěti let. 
 

Malta Avukat, Prokuratur 
Legali 

Advokáti jsou plně 
oprávněni. 

 Jako jednatel ve věcech ochranných známek může 
vystupovat kdokoliv s právním základem, včetně 
notářů. Není vyžadován žádný doklad o kvalifikaci 
advokátů působících jako jednatelé ve věcech 
ochranných známek.  
 

Polsko Adwokat, radca 
prawny 

Advokáti nejsou plně 
oprávněni.  
Advokát může zastupovat 
pouze v námitkovém nebo 
v řízení o zrušení a/nebo 
prohlášení známky za 
neplatnou. 

Rzecznik Patenowy Zástupce musí být uveden na seznamu advokátů 
působících ve věcech patentů vedeném Polským 
patentovým úřadem. 
V Polsku musí advokát působící ve věcech 
ochranných známek být jmenován pro všechna 
řízení vyjma námitkových a zrušovacích řízení.  
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Portugalsko Avogado Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Agente Oficial da Propriedade 
Industrial 

Pětiletá zkušenost nebo zvláštní kvalifikace  
Notář není advokát, a může tedy žádat o zápis do 
seznamu.  
 

Rumunsko Avocat Advokáti nejsou plně 
oprávněni. 
 

Consilier în proprietate 
industrialǎ  

V Rumunsku jsou vedeny tři seznamy. Zástupci musí 
mít zvláštní kvalifikaci nebo pětiletou zkušenost a být 
členy vnitrostátní komory. Pro statut kvalifikovaného 
zástupce je třeba mít zvláštní odbornou kvalifikaci.  
 

Slovensko Advokát, Komerčný 
Pravnik 

Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Patentový zástupca 
 

Na Slovensku mohou advokáti zapsaní u Slovenské 
advokátní komory jednat jako zástupci u Úřadu 
průmyslového vlastnictví Slovenské republiky.  

Slovinsko Odvetniki Advokáti nejsou plně 
oprávněni.  
 

Patentni zastopnik 
 

Advokáti, kteří nejsou zapsáni ve slovinském 
rejstříku jako jednatelé ve věci patentů / ochranných 
známek, nemohou zastupovat třetí strany před 
úřadem.  
Notáři nejsou oprávněni ze zákona.  
 

Španělsko Abogado Advokáti nejsou plně 
oprávněni.  
 

Agente Oficial de la 
Propriedad Industrial 
 

Zápis do seznamu je podmíněn složením zkoušky.  
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ZEMĚ Vnitrostátní 
terminologie 
týkající se 
advokátů 

Oprávnění / konkrétní 
pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech 
ochranných známek  

Vnitrostátní terminologie 
pro osoby se zvláštní 
kvalifikací – advokáty 
v oblasti patentů / 
ochranných známek / 
(průmyslových) vzorů 
(kvalifikované zástupce 
úřadu OHIM) 

Oprávnění / konkrétní pravidla pro zastupování 
klientů ve věcech ochranných známek  

Švédsko Advokat Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Varumaerkesombud 
 

Oprávnění není podmíněné nutnou zvláštní 
odbornou kvalifikací; osoby žádající o zápis do 
seznamu musí pravidelně zastupovat třetí strany 
před ústředním vnitrostátním úřadem průmyslového 
vlastnictví členského státu po dobu nejméně pěti let. 
 

Nizozemsko Advocaat Advokáti jsou plně 
oprávněni, ale jedna 
osoba nemůže být zároveň 
advokátem a 
kvalifikovaným zástupcem.  
 

Merkengemachtigde Spadá do působnosti Úmluvy států Beneluxu 
v oblasti duševního vlastnictví (Článek 4.1). Všechny 
osoby s adresou na území Beneluxu mohou 
zastupovat klienty v otázkách průmyslového 
vlastnictví.  
Oprávnění není podmíněné nutnou zvláštní 
odbornou kvalifikací; osoby žádající o zápis musí 
pravidelně zastupovat třetí strany před ústředním 
vnitrostátním úřadem průmyslového vlastnictví 
členského státu po dobu nejméně pěti let. 
 

Spojené 
království 

Advocate, Barrister, 
Solicitor 

Advokáti jsou plně 
oprávněni.  
 

Registered Trade Mark Agent Po složení zkoušky. 
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Příloha 2 
 
Níže uvedený seznam poskytuje výčet zemí, kde existuje pojmenování pro osobu 
oprávněnou zastupovat ve věcech (průmyslových) vzorů. Pokud země není na 
seznamu, znamená to, že příslušné oprávnění se také vztahuje na oblast ochranných 
známek, a daná osoba by tedy nemohla být pouze na zvláštním seznamu pro 
(průmyslové) vzory. 
 

ZEMĚ Právní zástupce ve věcech 
(průmyslových) vzorů 

Belgie Modellengemachtigde, 
Conseil en modèles 

Česká republika Patentový zástupce (totéž 
označení jako známkový 
zástupce) 

Dánsko Varemaerkefuldmaegtig 
Estonsko Patendivolinik 
Finsko Tavaramerkkiasiamies, 

Varumaerkesombud 
Irsko Registered Patent Agent 
Itálie Consulente in brevetti 
Lotyšsko Patentpilnvarotais 

dizainparaugu lietas 
Lucembursko Conseil en Propriété 

Industrielle 
Rumunsko Consilier de proprietate 

industriala  
Švédsko Varumaerkesombud 
Nizozemsko Modellengemachtigde 
Spojené království Registered Patent Agent 
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