
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) 

 
General Authorisation / Generální plná moc 

 
For OHIM 
ID No. of authorisation 

Jednací číslo: 
Representative’s reference No.:   .................................... 

 
                                              I / W e 

 
              Já / My 

Name (s) The undersigned 
(first name and family name or full name of company): 
 
........................................................................................ 

Podepsaný (í) jménem (ny) 
(jméno a příjmení nebo úplný název společnosti): 

 
........................................................................................ 

Address \ residing or seated at (full address): 
Street and house number or equivalent 
City and postal code, Country   +  Tel / Fax number  / E-mail 
........................................................................................ 
 
........................................................................................ 
The Czech Republic 
........................................................................................ 
 

Adresa \ bytem nebo se sídlem v (úplná adresa): 
ulice, číslo, místo / město, PSČ, země 
(případně) telefon / fax číslo / e-mail 

........................................................................................ 
 
........................................................................................ 
Česká republika 
........................................................................................ 
 

do  hereby  authorise zmocňuji (í) tímto zástupce jménem 
 

Dr. Vilém Daněk 
Professional representative           No.: 29313 
 

No. on the list of professional representatives 
of the Office for Harmonization in the Internal Market 

 
Address (place of business) 
Vinohradska 45, CZ – 12000 Prague, The Czech Republic 
TTel:T +420- T222 252 782 ; Fax: +420- 222 251 032 
E-mail: TUoffice@vilemdanek.comUT 
 

č.: 29313                Profesionální zástupce 
 
Číslo registrace zástupce vedeného 
na seznamu Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu 
 

Adresa zástupce (sídlo) 
Vinohradská 45, CZ - 12000 Praha, Česká republika 

Tel: +420- 222 252 782 ; Fax: +420- 222 251 032 
E-mail: TUoffice@vilemdanek.comUT 

 
to represent me/us before the Office for Harmonization in the 
Internal Market (Trade Marks and Designs EU) 

 

k tomu, aby jej zastupoval před Úřadem pro harmonizaci ve 
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory EU) 

General authorisation in all proceedings as applicant or proprietor 
in relation to all present or future European Community trade 
marks and European Community design applications or 
registrations, as well as in all other proceedings before the Office 

Generální plná moc pro veškerá řízení jako přihlašovatel a nebo 
majitel ve vztahu k veškerým současným a nebo budoucím 

přihláškám nebo zápisům ochranných známek Evropského 
Společenství nebo průmyslových vzorů Evropského Společenství a 

pro veškerá další řízení před tímto Úřadem 
 
Sub-authorisation may be given. 
We agree to pay the full costs of the representation as well as expenses 
and taxes. Revenue of costs regarding to the article 85(1) CTMR; 
COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 on the Community trade 
mark is income of professional representative.  

 
Zástupce je oprávněn dát se v rámci svého pověření zastoupit jinou 

oprávněnou osobou. Podepsaný se zavazuje zaplatit zástupci odměnu a 
hradit hotové výdaje. Příjem podle článku 85(1) CTMR, COUNCIL 
REGULATION (EC) No 207/2009 on the Community trade mark je 

příjmem zástupce v plné výši. 
 

 
                     Place and date  ................................................................ 

Signature (s) 
A seal may be affixed 
 

 
 

........................................................................................ 
 
 
UName of person (s) signingU ............................................... 

 
V ................................... dne............................... 

Vlastnoruční podpis (y)  
„případně otisk razítka“ 

 
 
  

........................................................................................ 
 
 

............................................. UPodpis(y) hůlkovým písmemU  
No certification of signatures or any other formality is required                                                                                                     Bez ověření podpisu nebo dalších formalit 
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