Úøad prùmyslového vlastnictví
Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6
Telefon: (02) 24 31 15 55
Fax: (02) 32 00 13

è. jednací, datum podání

PØIHLÁKA VYNÁLEZU

se ádostí o udìlení patentu
PV

Potvrzení o pøijetí pøihláky vydáno

Tøída

dne:

Referent

osobnì / potou

Kód

vyplní Úøad

1 Druh pøihláky
Pøihláka národní

Pøihláka PCT - národní fáze, èíslo pøihláky PCT

Pøihláka zahranièní

Pøihláka vylouèená z pùvodnì podané PV èíslo

2 Název vynálezu

3 PØIHLAOVATEL (je-li více pøihlaovatelù pokraèujte na str. 2)
Poèet pøihlaovatelù

Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
Mìsto

PSÈ

Stát

Státní pøíslunost

Telefon

Fax

Pøihlaovatel je i pùvodce
ano

4 Zástupce pøihlaovatele

6

ne

Seznam pøíloh

Pøíjmení
(název)

3x popis vynálezu
3x patentové nároky

Jméno

3x anotace
3x obrázek k anotaci

Ulice
Mìsto

PSÈ

3x poèet výkresù (v sadì)

Telefon

Fax

1x doklad o nabytí práva
na patent

V pøípadì generální plné moci uveïte èíslo pøidìlené Úøadem
1x plná moc

Èíslo jednací zástupce

5 Adresa pro doruèování

(vyplòuje se jen v pøípadì, e jde o adresu odlinou od adresy

3

nebo

4

1x potvrzení o deponování
mikroorganismù

Pøíjmení
(název)

3x ádost o úplný prùzkum

Jméno

poèet prioritních dokladù
poèet dalích dokladù

Ulice
Mìsto

PSÈ

Telefon

Fax

vytitìno programem FormFiller

Poèet
doplòujících listù

3 PØIHLAOVATEL (pokraèování)
2. Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Pøihlaovatel je i pùvodce

Státní pøíslunost

Stát

ano

ne

3. Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Pøihlaovatel je i pùvodce

Státní pøíslunost

Stát

ano

ne

4. Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Pøihlaovatel je i pùvodce

Státní pøíslunost

Stát

ano

ne

5. Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto
Stát

Pøihlaovatel je i pùvodce

Státní pøíslunost

ano

ne

7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy
Poèet uplatnìných práv pøednosti
Datum podání pøihláky

Èíslo pøihláky

Stát / Úøad

Èísla patentových nárokù, ke kterým
se dané právo pøednosti vztahuje

1
2
3
8 Jedná se o podnikový vynález
ano

ne

9 Poèet patentových nárokù

10 Nabídky licence
ano

ne

11 PÙVODCE
1. Pøíjmení

Poèet pùvodcù
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Státní pøíslunost

Stát

2. Pøíjmení

Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Státní pøíslunost

Stát

12

3. Pøíjmení

Místo pro vyznaèení
zpùsobu platby

Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto
Stát

Státní pøíslunost

Správní poplatek
je splatný pøi podání pøihláky
a je placen*:
V pokladnì ÚPV
Pøevodem z úètu

4. Pøíjmení

Potovní poukázkou
Jméno

Kolkem - zde nalepit
Ulice
Mìsto
Stát

PSÈ
Státní pøíslunost

5. Pøíjmení

Jméno

* Nehodící se krtnìte !

Ulice
Mìsto
Stát

PSÈ
Státní pøíslunost

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajù
a ádám o udìlení patentu

..........................................................................
podpis pøihlaovatele nebo jeho zástupce
(pøípadnì razítko u právnických osob)

Informace pro pøihlaovatele vynálezu
Informace o pøihlaování a øízení o pøíhlákách vynálezù a úprava práv a povinností vyplývajících
z patentù na vynálezy je dána zákonem è. 527/1990 Sb., o vynálezech, prùmyslových vzorech a zlepovacích návrzích a vyhlákou Federálního úøadu pro vynálezy è. 550/1990 Sb., dále pak zákonem è.
71/1967 Sb., o správním øízení a zákonem ÈNR è. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných
správními orgány Èeské republiky, ve znìní pøedpisù jej mìnících a doplòujcích. Dalí text této Informace
má pouze podpùrnì zdùraznit vybrané aspekty dané problematiky. Formální úprava pøihláky je stanovena
Instrukcí pøedsedy Federálního úøadu pro vynálezy.
O udìlení patentu se ádá pøihlákou vynálezu se ádostí o udìlení patentu podanou na pøedepsaném
tiskopisu u Úøadu prùmyslového vlastnictví (dále Úøad). Pøihláka musí obsahovat tiskopis ádosti
o udìlení patentu ve dvojím vyhotovení, popis vynálezu, nejménì jeden patentový nárok, pøípadnì
výkresy a anotaci, to ve ve trojím vyhotovení, z nich jedno vyhotovení musí vyhovovat poadavkùm pro
tisk a reprodukci. Jedno vyhotovení musí pøihlaovatel podepsat.
Pøihláka smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezù, které jsou vzájemnì spojeny tak, e
uskuteèòují jedinou mylenku. vynález musí být v pøihláce vynálezu vysvìtlen tak jasnì, aby jej mohl
odborník uskuteènit.
Podáním pøihláky vzniká pøihlaovateli právo pøedosti. Právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní
smlouvy musí pøihlaovatel uplatnit ji v pøihláce vynálezu a na výzvu Úøadu je ve lhùtì stanovené Úøadem
prokázat, jinak se k nìmu nepøihlíí.
Úøad podrobí pøihláku vynálezu prùzkumu, zda neobsahuje zjevnì nepatentovatelná øeení a zda nemá
nedostatky, které brání jejímu zveøejnìní. Úøad pøihláku zveøejní po uplynutí 18ti mìsícù od vzniku práva
pøednosti a toto zveøejnìní oznámí ve Vìstníku Úøadu.
Úøad provede úplný prùzkum na ádost pøihlaovatele èi jiné osoby nebo jej mùe provést z moci úøední.
ádost o provedení úplného prùzkumu musí být podána nejpozdìji do 36ti mìsícù od podání pøihláky
vynálezu a nelze ji vzít zpìt. Uvedenou lhùtu nelze prodlouit a její zmekání nelze prominout.
Rozsah patentové ochrany je urèen patentovými nároky.
Patent platí 20 let od podání pøihláky vynálezu. Úèinky patentu nastávají ode dne oznámení o udìlení
patentu ve Vìstníku Úøadu.
Úøad vede øízení o pøihláce vynálezu s pøihlaovatelem nebo jeho zástupcem. Pùvodce vynálezu,
pokud není souèasnì pøihlaovatelem, není úèastníkem øízení.
Pùvodce mùe písemnì poádat Úøad, aby jeho jméno nebylo uvedeno pøi zveøejnìní pøihláky vynálezu
a oznámí o udìlení patentu ve Vìstníku Úøadu.
Konkrétní výi správních poplatkù za úkony provádìné Úøadem stanoví Sazebník, který je pøílohou
zák. è. 368/1992 Sb. v platném znìní. Správní poplatky se platí pøi podání a poplatek za kadý poadovaný
úkon musí být uhrazen samostatnì.

DOPLÒUJÍCÍ LIST è.
3 PØIHLAOVATEL
Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Pøihlaovatel je i pùvodce

Státní pøíslunost

Stát

ano

ne

Pøíjmení
(název)
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Pøihlaovatel je i pùvodce

Státní pøíslunost

Stát

ano

ne

11 PÙVODCE
Pøíjmení
Jméno
Ulice
PSÈ

Mìsto

Státní pøíslunost

Stát

Pøíjmení

Jméno
Ulice
Mìsto

PSÈ
Státní pøíslunost

Stát

Pøíjmení

Jméno
Ulice
Mìsto

PSÈ
Státní pøíslunost

Stát

7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy
Datum podání pøihláky

Èíslo pøihláky

Stát / Úøad

Èísla patentových nárokù, ke kterým
se dané právo pøednosti vztahuje

Návod k vyplnìní pøihláky vynálezu se ádostí o udìlení patentu
1 Oznaèí se pøísluný druh (druhy) pøihláky vynálezu. Oznaèit lze i více druhù - napø.: je-li podávaná pøihláka vylouèená
z pùvodní podané pøihláky vynálezu PV oznaèí se pøísluné políèko a doplní se èíslo pùvodní pøihláky, pøièem je-li pùvodnì
podaná PV mezinárodní pøihláka podle PCT, oznaèí se i toto políèko.

2 Uvede se úplný název vynálezu. Název musí být shodný s názvem uvedeným v popisu pøihláky vynálezu, musí být pøesný
a struèný a nemìl by obsahovat více ne 10 slov.

3 Vyplní se poèet pøihlaovatelù (pro poèet vìtí ne pìt se pouije doplòující list). Pøihlaovatelem je ten, kdo podává pøihláku
vynálezu a v pøípadì udìlení patentu se stává jeho majitelem.
V pøípadì, e pøihlaovatel je souèasnì pùvodcem, oznaèí se pøísluné políèko a vyplní se pøísluné údaje, a to jak v oddíle
pøihlaovatel (3), tak v oddíle pùvodce (11).
Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøedním názvem s ním byly zøízeny.
V pøípadì, e sídlem pøihlaovatele je USA, uvede se v jeho adrese èlenský stát federace.
Není-li pøihlaovatel souèasnì pùvodcem a nejedná-li se o podnikový vynález, musí pøihlaovatel pøiloit doklad o nabytí
práva na patent.

4 Je-li ustanoven zástupce (právnická nebo fyzická osoba), musí být k pøihláce pøiloena plná moc. Zástupce musí být uveden
v ádosti souèasnì se jménem a adresou v poøadí uvedeném v bodì 6. Zástupcem mùe být jeden z pøihlaovatelù (spoleèný
zmocnìnec) nebo patentový èi jiný zástupce.
Z dohody o plné moci musí být zøejmý projev vùle obou stran na udìlení plné moci zmocnitelem a jejímu pøevzetí zmocnìncem
a rozsah zmocnìncova oprávnìní. Pokud pøihlaovatel povìøil zástupce generální plnou mocí, která je uloena na Úøadì,
je tøeba doplnit do ádosti Úøadem pøidìlené (depozitní) èíslo generální plné moci (è. .......). Pro øízení o pøihláce musí být
té pøedloena kopie této generální plné moci.

5 Úøad vede písemný styk se zástupcem pøihlaovatele. Není-li zástupce více pøihlaovatelù ustaven, musí pøihlaovatel uvést
adresu pro doruèování.
U jmen fyzických osob musí být zachováno poøadí: pøíjmení, jméno, pøíp.titul, úplná adresa a PSÈ.
Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøedním názvem s ním byly zøízeny.

6

Oznaèí se køíkem pøílohy, které jsou pøiloeny a uvede se poèet doplòujících listù, jsou-li pouity.

7 Podle ustanovení § 27 zákona è. 527/1990 Sb., musí pøihlaovatel právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy,
uplatnit ji v pøihláce. Podle § 4 vyhláky è. 550/1990 Sb., musí pøihlaovatel v ádosti uvést datum podání pøihláky, z ní
právo pøednosti odvozuje, její èíslo a stát, v nìm byla tato pøihláka podána, popøípadì úøad, u nìho byla pøihláka podána
podle mezinárodní smlouvy jde-li o pøihláku regionální (napø. podle dohody o evropském patentu). Uplatòuje-li pøihlaovatel
nìkolik práv pøednosti (priorit), musí uvést souèasnì, ke kterému patentovému nároku se které právo pøednosti vztahuje. Pøi
uplatòování více práv pøednosti se pouije doplòující list.

8 Vytvoøí-li pùvodce vynález ke splnìní úkolu z pracovního pomìru, z èlenského nebo jiného obdobného pracovnì-právního
vztahu ke svému zamìstnavateli, jedná se o podnikový vynález. (Hodící se oznaète køíkem.)

9 Vyplní se poèet patentových nárokù. Za 11. a kadý dalí uplatòovaný patentový nárok se zvyuje poplatek za úplný prùzkum.
10 Oznaèí se vybraná skuteènost. Podle § 19 zák. è. 527/1990 Sb., prohlásí-li u Úøadu pøihlaovatel, popøípadì majitel patentu,
e komukoli poskytne právo k vyuití vynálezu (nabídka licence), vznikne právo k vyuití kadému, kdo nabídku lecence pøijme
a písemnì to sdìlí pøihlaovateli nebo majiteli patentu. Úøad nabídku licence vyznaèí v patentovém rejstøíku. Prohláení
o nabídce licence nelze vzít zpìt. Za udrování patentu, k nìmu majitel nabídl licenci, se platí spávní poplatky v polovièní
výi.

11 Vyplní se poèet pùvodcù (pro poèet vìtí ne pìt se pouije doplòující list), pøíjmení, jméno a adresy jednotlivých pùvodcù.
Pùvodce je osoba, která svou tvùrèí prací vytvoøila pøedmìt pøihláky vynálezu. Je to výluènì osoba fyzická, která ale mùe
být zároveò i pøihlaovatelem.
V pøípadì, e sídlem pùvodce je USA, uvede se v jeho adrese i èlenský stát federace.

12 Nalepí se buï doklad o zaplacení správního poplatku, nebo se pøiloí potvrzení penìního ústavu o provedení platby (nestaèí
pouhý pøíkaz k platbì), nebo doklad o jiném zpùsobu platby. Výe poplatku se lií, je-li pøihlasovatelem výluènì pùvodce nebo
nikoli. Èíslo úètu Úøadu je 3711-21526-001/0710 u Èeské národní banky, Praha 1. Pøi úhradì poplatkù formou pøevodu se
uvádí konstantní symbol 1148. Variabilní symbol je osmimístný a pøi podání nové pøihláky PV zní: 10000000, pokud je èíslo
pøihláky známo ji pøi provedení platby, pak je variabilní symbol dán èíslem 10 a èíslem pøihláky (10XXXXXX).

Upozornìní:
Doporuèujeme vìnovat zvlátní pozornost vyplòování oddílù se jmény a adresami (zástupce, pøihlaovatelù a pùvodcù). Úøad tyto
údaje zavádí do databáze výpoèetního systému a pouívá pøi písemném styku a pøi vydávání ochranných dokumentù, a to v té
podobì, ve tkeré jsou uvedeny na formuláøi. Vyádání dodateèné opravy se povauje za ádost o provedení zmìny, která je ve
smyslu platných pøedpisù zpoplatnìna a lze ji provést pouze v prùbìhu øízení. Ve vydaném ochranném dokumentu lez provést
opravu pouze v pøípadì, e je chyba zpùsobena Úøadem.

