Úøad prùmyslového vlastnictví
Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6
Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11
Fax: (02) 24 32 47 18

PØIHLÁKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU

è. jednací, datum podání

se ádostí o zápis vzoru do rejsøíku

PVZ

Potvrzení o pøijetí pøihláky vydáno
dne:

Tøída
Referent

osobnì / potou

Kód

vyplní Úøad

1 Druh pøihláky
Pøihláka národní

Pøihláka jednoduchá obsahující 1 vnìjí úpravu výrobku

Pøihláka zahranièní

Pøihláka hromadná obsahující

vnìjích úprav výrobkù

2 Název prùmyslového vzoru

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
5x fotografie

Pøíjmení
(název)

5x jiná vyobrazení
5x popis

Jméno

Mìsto

PSÈ

5x seznam vnìjích
úprav výrobkù obsaených
v hromadné pøihláce
korespondující s èíslováním
pøiloených vyobrazení

Telefon

Fax

1x plná moc zástupce

Ulice

V pøípadì generální plné moci uveïte èíslo pøidìlené Úøadem

poèet dokladù
o mezinárodní prioritì

Èíslo jednací zástupce

5 Adresa pro doruèování

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

3

nebo

4

)

1x doklad o výstavní
prioritì

Pøíjmení
(název)

1x doklad o nabytí práva
podat pøihláku

Jméno

poèet dalích dokladù (pøíloh)

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
Mìsto

PSÈ

Pøihlaovatel je i pùvodce

Státní pøíslunost

Stát

ano

ne

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

Èíslo pøihláky

Èísla patentových nárokù, ke kterým
se dané právo pøednosti vztahuje

Stát / Úøad

1
2
3
8 Právo pøednosti z vástavy v ÈR (výstavní priorita)

Datum vnesení vzoru do výstavy

Název výstavy a místo konání
Datum zahájení výstavy

Datum ukonèení výstavy

9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor
ano

ne

10 VYJÁDØENÍ K VÝZNAMU KONKRÉTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ PØILOENÝCH VYOBREZENÍ PRÙMYSLOVÉHO VZORU
Konkrétní barevné provedení

je
není

pøedmìtem poadované ochrany

11 PÙVODCE
1. Pøíjmení

Poèet pùvodcù

Jméno
PSÈ

Ulice
Mìsto

Státní pøíslunost

Stát

2. Pøíjmení
Jméno
PSÈ

Ulice
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

* Nehodící se krtnìte !

Jméno
Ulice
Mìsto
Stát

PSÈ
Státní pøíslunost

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajù
a ádám o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku

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

Informace pro pøihlaovatele prùmyslových vzorù
Pøihlaování a øízení o pøihlákách prùmyslových vzorù a úprava práv a povinností, vyplývajících ze zápisu
prùmyslového vzoru do rejstøíku, jsou upraveny zák. è. 527/1990 Sb. o vynálezech, prùmyslových vzorech a zlepovacích
návrzích a vyhlákou è. 550/1990 Sb., dále pak zák. 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 doplòujících. Dalí
text této Informace má pouze podpùrnì zdùraznit vybrané aspekty dané problematiky.
Prùmyslovým vzorem zpùsobilým zápisu do rejstøíku prùmyslových vzorù je vnìjí úprava výrobku, která je nová a
prùmyslovì vyuitelná. Vnìjí úpravou je ploná nebo prostorová úprava, spoèívající zejména ve tvaru, obrysech, kresbì
nebo uspoøádání barev nebo v kombinaci tìchto znakù. Prùmyslovým vzorem v tomto smyslu není technické a
konstukèní øeení, pøenesení známé vnìjí úpravy výrobku na výrobek jiného druhu nebo vnìjí úprava vytvoøená
zvìtením nebo zmenením známé vnìjí úpravy výrobku, zámìna materiálu pro vnìjí upravu výrobku, architektonické
øeení stavby, vnìjí úprava výrobku zjistitelná jen pøi zvlátní pozornosti, barva, není-li jí uito ve spojení s tvarem,
obrysem nebo kresbou. Prùmyslový vzor je nový, nebyl-li pøed dobou, od ní pøísluí pøihlaovateli právo pøednosti, znám
v Èeské republice nebo v zahranièí z veøejnì dostupných pramenù, zejména, nebyl-li zobrazen nebo popsán ve zveøejnìných tiskovinách nebo veøejnì vyuíván, vystaven pøednesen nebo pøedveden. Prùmyslový vzor je prùmyslovì
vyuitelný, jestlie se podle nìho mohou opakovanì zhotovovat výrobky.
Majitel zapsaného prùmyslového vzoru má výluèné právo vyuívat prùmyslový vzor, poskytovat souhlas k vyuívání
prùmyslového vzoru jiným osobám nebo na nì prùmyslový vzor pøevést. Souhlas k vyuívání prùmyslového vzoru se
udìluje licenèní smlouvou, která nabývá úèinnosti vùèi tøetím osobám zápisem do rejstøíku prùmyslových vzorù.
O zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku se ádá pøihlákou prùmyslového vzoru podanou na pøedepsaném formuláøi.
Pøihláka prùmyslového vzoru se podává potou nebo osobnì u Úøadu prùmyslového vlastnictví, Antonína Èermáka 2a,
Praha 6, PSÈ 160 68 (dále jen Úøad). Pøihláka prùmyslového vzoru se povauje za podanou, obsahuje-li alespoò
oznaèení pøihlaovatele, projev jeho vùle o zápis prùmyslového vzoru do rejstøíku a vyobrazení vnìjí úpravy výrobku,
pro ni se poaduje ochrana. Pøihláka mùe být podána jako tzv. jednoduchá, tj. kdy je zápis do rejstøíku prùmyslových
vzorù poøadován pro jednu vnìjí úpravu výrobku nebo jako tzv. hromadná, tj. e pøihláka mùe obsahovat více
vnìjích úprav výrobkù tého druhu navzájem obdobných. Hromadná pøihláka mùe obsahovat nejvíce dvacet vnìjích
úprav výrobkù tého druhu.
Pojmy pøihlaovatel a pùvodce: Pøihláku prùmyslového vzoru je oprávnìn podat pùvodce nebo jeho právní nástupce.
Vytvoøí-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolù v pracovním pomìru nebo na základì smlouvy o vytvoøení díla,
pøechází právo pùvodce podat pøihláku prùmyslového vzoru na zamìstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.
Pùvodce, který vytvoøil prùmyslový vzor v pracovním pomìru nebo na základì smlouvy o vytvoøení díla, je povinen
zamìstnavatele o této skuteènosti neprodlenì písemnì vyrozumìt a pøedat mu podklady potøebné k posouzení
prùmyslového vzoru. Nepodá-li zamìstnavatel ve lhùtì tøí mìsícù od tohoto vyrozumìní pøihláku prùmyslového vzoru,
mùe prùmyslový vzor pøihlásit pùvodce. V pøihláce prùmyslového vzoru musí být uvedeno, kdo je pùvodce.
Podáním pøihláky vzniká pøihlaovateli právo pøednosti. Právo pøednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí
pøihlaovatel uplatnit ji v pøihláce prùmyslového vzoru a ve lhùtì tøí mìsícù od podání pøihláky toto právo prokázat,
jinak k nìmu Úøad nepøihlédne. K pøihláce, v ní se uplatòuje výstavní priorita, musí být pøipojeno potvrzení poøadatele
výstavy o tom, e výrobek vyobrazený popøípadì i popsaný v pøihláce se shoduje s výrobkem vystaveným nebo na
výstavì pøedvedeným a údaj o datu, kdy byl výrobek do výstavy vnesen. Taková pøihláka musí býto podána do tøí mìsícù
od ukonèení výstavy. Výsadu výstavní priority mají jen ty výstavy na území ÈR, jejím poøadatelm ji Úøad udìlil.
Úøad podrobí pøihláku prùmyslového vzoru prùzkumu zápisné zpùsobilosti, tj. z hlediska, zda pøedmìt pøihláky
splòuje podmínky poadované zákonem, popøípadì zda neobsahuje znaky, pro které je z ochrany vylouèen. V pøípadì
zápisné zpùsobilosti zapíe Úøad prùmyslový vzor do rejstøíku prùmyslových vzorù, pøihlaovateli (který se tím stává
majitelem prùmyslového vzoru) vydá o tom osvìdèení a zápis oznámí ve Vìstníku Úøadu.
Zápis prùmyslového vzoru platí pìt let ode dne podání pøihláky prùmyslového vzoru. Dobu platnosti lze dvakrát
prodlouit, a to vdy o dalích pìt let.
Rozsah ochrany prùmyslovým vzorem je dán vyobrazením, které je povinnou souèástí kadé pøihláky prùmyslového
vzoru.
Úøad vede øízení o pøihláce prùmyslového vzoru s pøihlaovatelem nebo jeho zástupcem.
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.

Návod k vyplnìní pøihláky prùmyslového vzoru se ádostí o zápis
prùmyslového vzoru do rejstøíku
1 Druh pøihláky. Oznaète pøísluný druh pøihláky. Pøihláka národní je ta, její pøihlaovatel (pøípadnì první uvedený pøihlaovatel,
je-li pøihlaovatelù více) má sídlo v Èeské republice. U pøihláky zahranièní je sídlem prvního pøihlaovatele místo mimo Èeskou
republiku. Pøihláka jednoduchá obsahuje jedinou vnìjí úpravu tého výrobku (tato vnìjí úprava výrobku mùe být znázornìna
na více obrázcích - rùzné pohledy, detaily). Hromadná pøihláka obsahuje více vnìjích úprav výrobkù tého druhu. Tìchto
vnìjích úprav mùe hromadná pøihláka obsahovat a 20. Do okénka se u hromadné pøihláky napíe èíslo vyjadøující skuteèný
poèet vnìjích úprav výrobku. Za kadou druhou a dalí vnìjí ppravu výrobku se zvyuje pøihlaovací poplatek.

2 Název prùmyslového vzoru musí být struèný a shodný s názvem uvedeným v popise (pokud je popis pouit). Má vyjadøovat
zejména obecné oznaèení druhu výrobku (stùl, tuka, dladice) bez výrobních, známkových a fantazijních oznaèení, mìl by
vycházet pokud mono z názvosloví pøísluené tøídy èi podtøídy mezinárodního (Locarnského) tøídníku prùmyslových vzorù a mìl
by být v jednotném èísle, i kdy se pøihlauje tzv. hromadnou pøihlákou nìkolik vnìjích úprav výrobku.

3 Pøihlaovatel: Vyplní se údaje o pøihlaovateli nebo pøihlaovatelích, je-li jich více, a celkový poèet pøihlaovatelù. Pøihlaovatelem
je ten, kdo podává pøihláku prùmyslového vzoru (bez ohledu na to, je-li v øízení o pøihláce zastupován) a kdo se, v pøípadì zápisu
prùmyslového vzoru do rejstøíku. stává jeho majitelem. Pøihlaovatelem mùe být osoba fyzická i právnická. V pøípadì, e
pøihlaovatel je souèasnì i pùvodcem (viz oddíl 11) oznaèí se pøísluné políèko a vyplní se pøísluné údaje o nìm jak v oddíle 3,
tak v oddíle 11. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøedním názvem, s ním byly zøízeny. V pøípadì, e sídlem
pøihlaovatele jsou USA, uvede se v jeho adrese èlenský stát federace, v pøípadì Itálie i provincie. Není-li pøihlaovatel souèasnì
i pùvodcem a nejedná-li se o podnikový prùmyslový vzor, musí pøihlaovatel pøedloit doklad o nabytí práva podat pøihláku.

4 Zástupce pøihlaovatele: Je-li ustanoven zástupce (právnická nebo fyzická osoba), musí být k pøihláce pøiloena plná moc.
Zástupce musí být uvedeno v ádosti souèasnì se jménem a adresou. Zástupce 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 jejím pøevzetí zmocnìncem a rozsah zmocnìncova oprávnìní. Pokud pøihlaovatel povìøil zástupce generální
plnou mocí, která je uloena na Úøadì, je tøeba do formuláøe pøihláky uvést Úøadem pøidìlené (depozitní) èíslo generální plné moci.
Pro øízení o pøihláce musí být té pøedloena kopie této generální plné moci.

5 Adresa pro doruèování: Úøad vede písemný styk s pøihlaovatelem nebo jeho zástupcem. Není-li zástupce více pøihlaovatelù
ustaven, musí pøihlaovatelé uvést adresu pro písemný styk s Úøadem. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøadním
názvem, s ním byly zøízeny.

6 Seznam pøíloh: Zakrtnou se pøílohy, které jsou pøiloeny. Poadovaný poèet kusù je pøedtitìn, pøípadné dalí pøílohy doplòte do
volné øádky. POZOR! Je-li více pøihlaovatelù (nikoli pùvodcù), poèet fotografií, vyobrazení, popisù a seznamù vnìjích úprav se
zvyuje vdy o jeden kus na kadého druhého a dalího pøihlaovatele. Vyobrazení: Fotografie nebo kresby musí vyjadøovat
vechny charakteristické znaky vnìjí úpravy výrobku nejlépe v prostorovém pohledu. Výkresy musí být formátu nejménì A6
(fotografie 10,5x14,5) nejvýe A5 (fotografie 13x18). Je-li nutné zobrazit pøedmìt pøihláky ve více ne jednom pohledu, musí být
kadý dalí pohled dodán také v pìti kopiích. Vyobrazení (zejména fotografie) musí vyhovovat poadavkùm pro tisk a reprodukci
a nesmí obsahovat zobrazení ádných pøedmìtù, které nejsou pøedmìtem ochrany. Má-li být pøedmìtem ochrany i barevné
uspoøádání vnìjí úpravy výrobkù, musí být pøedloeny barevné fotografie a tento poøadavek uveden v tiskopisu pøihláky v oddíle
10 a v popisu, je-li tento souèástí pøihláky. Vyobrazení pøedmìtu pøihláky musí být èíselnì oznaèeno. Èíselné oznaèení
vyobrazení doporuèujeme uvést podle mezinárodního standardu. Oznaèení se skládá ze dnou èísel oddìlených teèkou. Pøed
teèkou je èíslo výrobku (varianty), za teèkou je uvedeno èíslo pohledu pøi vyobrazení ve více pohledech (pøíklad èíslování
vyobrazení druhého výrobku v pìti pohledech: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Popis písemnì shrnuje zejména ty znaky ve kterých spoèívá
novost vyøeení vnìjí úpravy výrobku. Neádoucí je pøitom popis vlastností, popis technických parametrù, rozmìry a materiály.
Pokud popis nebude pøiloen k pøihláce, mùe Úøad v odùvodnìných pøípadech popis vyádat v prùbìhu øízení. Seznam výrobkù
obsaených v hromadné pøihláce vypite jako pøílohu hromadné pøihláky (viz návod oddíl 1) na volný list papíru tak, aby kadá
varianta mìla konkrétní odkaz na své vyobrazení, pøípadnì i popis. Jedno vyhotovení vyobrazení a popisu (u kadé ze sad jeden
kus) musí pøihlaovatel nebo jeho zástupce podepsat.

7 Právo pøednosti podle mezinárodní smlouvy. Podle ustanvení § 48 zák è. 527/1990 Sb., musí pøihlaovatel právo pøednosti,
které vyplývá z mezinárodní smlouvy, uplatnit v pøihláce. Podle § 27 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 pøihláka podána, pøípadnì úøad,
u nìho byla pøihláka podána podle mezinárodní smlouvy. Uplatòuje-li pøihlaovatel nìkolik práv pøednosti, musí uvést souèasnì,
ke které vnìjí úpravì výrobku se které právo pøednosti vztahuje. Vyplní se i poèet uplatnìných práv pøednosti.

8 Právo pøednosti výstavy v ÈR (výstavní priorita): Podle ustanovení § 49 zák. è. 527/1990 Sb., lze pøiznat právo pøednosti
pøedmìtùm vystaveným na výstavách na území ÈR, kterým Úøad tuto výsadu udìlil. Podmínkou pøiznání priority je pøihláení
vystaveného prùmyslového vzoru u Úøadu do tøí mìsícù po ukonèení výstavy. Vyplòte poadovaná data a pøilote potvrzení
poøadatele výstavy dokládající poadovaná data a strvrzující, e pøedmìt pøihláky je shodný s vystaveným výrobkem.

9 Jedná se o podnikový prùmyslový vzor: Vytvoøil-li pùvodce prùmyslový vzor ke splnìní úkolu z pracovního pomìru, z
èlenského nebo jiného obdobného pracovnìprávního vztahu ke svému zamìstnavateli, jedná se o podnikový vzor. Hodící se
oznaète køíkem.

10 Vyjádøení k významu konkrétního barevného provedení pøiloených vyobrazení prùmyslového vzoru. Oznaèí se køíkem
jedna z moností. Èernobílé vyobrazení, pøípadnì volba "není" znamená, e pøípadná ochrana získává zápisem prùmyslového

11 Pùvodce je fyzická osoba, která vlastní tvùrèí prací vytvoøila pøedmìt prùmyslového vzoru. Mùe být souèasnì i pøihlaovatelem. Vyplní se údaje o pùvodci nebo pùvodcích a celkový poèet pùvodcù.

12 Místo pro vyznaèení zpùsobu platby. Správní poplatek je splatný pøi podání pøihláky prùmyslového vzoru, blíe viz zákon è.
368/1992 Sb. v platném znìní. Výe poplatku se lií, je-li pøihlaovatelem výluènì pùvodce nebo nikoli. Èíslo úètu správních
poplatku je 3711-21526-001/0710, Praha 1. Pøi úhradì poplatkù formou pøevodu z úètu je nutné, aby poplatníci
uvádìli u vech plateb konstantní symbol 1148. Pokud je správní poplatek placen následnì, nebo na výzvu Úøadu, je plátce
povinen identifikovat kadou platbu variabilním symbolem.
Variabilní symbol = 39 + èíslo pøihláky + poslední dvojèíslí roku podání. Pøíklad 39 30782 98.

13 Potvrzení o pøijetí pøihláky
Pokud pøihlaovatel poaduje zaslání "Potvrzení o pøijetí pøihláky" musí vyplnit údaje na kartì, která je souèástí této pøihláky.
Úøad po pøijetí pøihláky s doplnìnými základními údaji zale tuto kartu zpìt pøihlaovateli nebo jeho zástupci (pokud je
uveden).

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 které 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.

-

Pokud rozsah nìkterého z oddílù formuláøe pøihláky (napø. oddíly 3,7,11) nepostaèuje, pouijte, prosím, volný list papíru
oznaète ho "Doplòující list è. ......" s poøadovým èíslem a uveïte jeho existenci do oddílu 6 pøihláky.

