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Úřad EUIPO obdržel 2 miliony přihlášek ochranných
známek
Dvoumiliontým přihlašovatelem ochranné známky EU u Úřadu Evropské unie pro duševní
vlastnictví (EUIPO) se stala česká společnost Crefoport s.r.o.
Crefoport s.r.o. je poradenská firma se sídlem v Praze, která od roku 1993 pomáhá českým
i mezinárodním společnostem s řízením úvěrových rizik.
Dvoumiliontá přihláška ochranné známky EU je pro úřad EUIPO významným milníkem –
25 let poté, co byl zřízen jako decentralizovaná agentura EU ve španělském Alicante.
Za čtvrtstoletí svého působení se úřad EUIPO stal agenturou EU s celosvětovým dosahem.
Miliontou přihlášku obdržel v roce 2011 a od té doby zájem o ochrannou známku EU rychle
roste, a to téměř ve všech zemích a regionech světa.
Jen v roce 2018 úřad EUIPO obdržel 152 488 přihlášek, což je o 4,16 % více než v roce
2017.
Ochranná známka EU se tak stala důležitým podpůrným prvkem vnitřního trhu Evropské
unie a zásadním nástrojem jak pro EU, tak pro mezinárodní podniky, které podnikají
v zemích EU-28.
Výkonný ředitel úřadu EUIPO Christian Archambeau v této souvislosti uvedl:
„Obdržení dvoumilionté přihlášky svědčí o dynamickém přístupu podniků v EU, a to nejen
velkých, ale i malých, které u úřadu EUIPO podaly přibližně 70 % všech přihlášek. S velkým
potěšením tedy gratuluji společnosti Crefoport s.r.o., že se stejně jako tisíce jiných
evropských podniků rozhodla pro ochrannou známku EU.“
Úřad EUIPO nyní každoročně obdrží přibližně 150 000 přihlášek ochranných známek,
přičemž 99 % všech přihlašovatelů podává přihlášku elektronicky a více než
75 000 uživatelů si zřídilo u úřadu EUIPO účet, jehož prostřednictvím s ním vyřizují své
záležitosti.
Úřad EUIPO je v současnosti největší decentralizovanou agenturou v systému správy EU.
Zaměstnává přibližně 1 000 zaměstnanců, kteří provádějí průzkum přihlášek ochranných
známek a průmyslových vzorů ve 23 jazycích EU.

O ÚŘADU EUIPO
Úřad EUIPO je decentralizovaná agentura EU sídlící ve španělském Alicante. Spravuje zápisy
ochranných známek Evropské unie (OZEU) a zapsaných průmyslových vzorů Společenství
(RCD), které zajišťují ochranu duševního vlastnictví ve všech členských státech EU. Úřad EUIPO
rovněž spolupracuje s vnitrostátními a regionálními úřady EU pro duševní vlastnictví.
Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví bylo zřízeno v roce 2009
a jeho účelem je podporovat ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví a pomáhat v boji
proti rostoucí hrozbě porušování práv duševního vlastnictví v Evropě. Pod úřad EUIPO přešlo
dne 5. června 2012 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012.
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