
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ uPV.GOV.Cz
Antonína Čermáka 2a  160 68  Praha 6

Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.gov.cz Datová schránka: ix6aa38

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY
se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

Spisová značka přihlášky:

Potvrzení o přijetí 
vydáno dne:

Vyřizuje

Kód

ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE (OZ) (Vybrané možnosti označte křížkem.)
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Druh ochranné známKy:

- SLoVnÍ

- oBrazoVá

- ProSToroVá

- PozičnÍ

- Se Vzorem

- TVořená Pouze BarVou

- zVuKoVá

- muLTimeDiáLnÍ

- hoLograFicKá

- PohyBoVá

- Jiná

Provedení ochranné známky je: BareVné černoBÍLé

ochranná známka je KoLeKTiVnÍ:  ano ne

ochranná známka je cerTiFiKačnÍ:  ano ne

V případě, že je ochranná známka tvořena Pouze BarVou, nebo kombinací barev – uveďte názVy či čÍSLa BareV  
a použitou vzorkovnici barev.
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PŘIHLAŠOVATEL (Pokud není možné uvést úplné údaje o přihlašovatelích z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu
samostatný list.)

KŘížKEM VYbERTE POUZE JEDNU MOžNOsT - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu a následně vyplňte údaje pouze v příslušném 
sloupci.

1. PŘIHLAŠOVATEL je:

PráVnicKá oSoBa ič: FyzicKá oSoBa Datum nar.:

název / obchodní firma: Příjmení:

Jméno:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

ič:

SÍDLo / ByDLiŠTĚ

ulice a číslo:

obec:

PSč (jen pro čr): země (případně stát uSa):

Datová schránka: Tel.:

Fax: e-mail:

ZNĚNí, PLOŠNÉ VYObRAZENí NEbO JINÉ VYJÁDŘENí OCHRANNÉ ZNÁMKY (obsahuje-li označení údaje
v jiném písmu než v latince, uveďte zde i přepis těchto údajů do latinky.) 
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2. PŘIHLAŠOVATEL je:

PráVnicKá oSoBa ič: FyzicKá oSoBa Datum nar.:

název / obchodní firma: Příjmení:

Jméno:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

ič:

SÍDLo / ByDLiŠTĚ

ulice a číslo:

obec:

PSč (jen pro čr): země (případně stát uSa):

Datová schránka: Tel.:

Fax: e-mail:

3. PŘIHLAŠOVATEL je:

PráVnicKá oSoBa ič: FyzicKá oSoBa Datum nar.:

název / obchodní firma: Příjmení:

Jméno:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

ič:

SÍDLo / ByDLiŠTĚ

ulice a číslo:

obec:

PSč (jen pro čr): země (případně stát uSa):

Datová schránka: Tel.:

Fax: e-mail:
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Byla již u Úřadu uložena jako prezidiální

zástupce požaduje její uložení u Úřadu jako prezidiální

na základě plné moci bude proveden u spisu zápis zástupce a plná moc nebude uložena jako prezidiální

PLNÁ MOC (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

ZÁsTUPCE je:

PráVnicKá oSoBa ič: FyzicKá oSoBa Datum nar.:

název / obchodní firma: Příjmení:

Jméno:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

ič:

název kanceláře:

SÍDLo / ByDLiŠTĚ

ulice a číslo:

obec:

PSč: země:

Datová schránka: Tel.:

Fax: e-mail:

KŘížKEM VYbERTE JEDNU MOžNOsT - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu dle plné moci a následně vyplňte údaje pouze 
v příslušném sloupci.

číslo prezidiální plné moci: číslo jednací zástupce:

ADREsA PRO DORUČOVÁNí V ČR (VyPLŇuJe Se jen v případě, že jde o aDreSu oDLiŠnou od adresy přihlašovatele nebo zástupce.)

aDreSu pro doručování neLze VyužÍT, má-Li přihlašovatel nebo zástupce DaToVou SchránKu a povaha dokumentů 
jejich oDeSLánÍ datovou schránkou neVyLučuJe.

název kanceláře / firmy:

Příjmení: Titul před jm.: Titul za jm.:

Jméno:

ulice a číslo:

obec:

PSč:

ZÁsTUPCE PŘIHLAŠOVATELE 

PřihLaŠoVaTeL nenÍ zaSTouPen (označte křížkem.)

ev. č. čaK: reg. č. KPz:



PRÁVO PŘEDNOsTI PODLE MEZINÁRODNí sMLOUVY

číslo přihlášky:

Datum podání přihlášky:

země / Úřad:

číslo přihlášky:

Datum podání přihlášky:

země / Úřad:

číslo přihlášky:

Datum podání přihlášky:

země / Úřad:

číslo přihlášky:

Datum podání přihlášky:

země / Úřad:

ochranná známKa Se PřihLaŠuJe Pro TyTo VýroBKy a SLužBy (včetně uvedení tříd):

sEZNAM VÝRObKŮ A sLUžEb Výrobky a služby podle mezinárodní klasifikace řaďte vzestupně. (Do závorky uveďte
číslo třídy, za ní pak slovní výčet výrobků a služeb dané třídy navzájem oddělených čárkami, třídy se mezi sebou oddělují středníkem. Pokud není mož-
né uvést úplné údaje o výrobcích a službách z důvodu nedostatku místa zde, použijte prosím k tomuto účelu samostatný list a přiložte jej k formuláři.)

Pro vytvoření seznamu výrobků a služeb lze využít následující informační zdroje: 
Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek na upv.gov.cz, 
nebo TMclass – http://tmclass.tmdn.org/ec2/.
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Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je stanoven na 5 000,- Kč do tří tříd výrobků a služeb, za každou další  
třídu výrobků a služeb se poplatek zvyšuje o 500,- Kč.

Správní poplatek za podání přihlášky kolektivní nebo certifikační ochranné známky je stanoven na 10 000,- Kč do tří tříd  
výrobků a služeb, za každou další třídu výrobků a služeb se poplatek zvyšuje o 500,- Kč.

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU 
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Poznámka:  Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky zaplatit správní 
poplatek; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. 
Kolky lze platit pouze pro platby do 5 000,- Kč (včetně).

 *) Číslo účtu správních poplatků ÚPV: 3711-21526001/0710
**) Ostatní informace jsou uvedeny v nápovědě.

**ZPŮSOB PLATBY (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)

- Složenkou

- Převodem z účtu*

- Hotově v pokladně Úřadu

- Kolkem

Místo pro nalepení kolku

Doklad o právu přednosti (Uplatňuje-li se právo přednosti z mezinárodní ochranné známky.)

Plošné vyobrazení o rozměrech A8─A4 nebo jiné vyjádření v elektronické podobě

Čitelná kopie seznamu výrobků a služeb

Plná moc (činí-li podání zástupce)

- Pokud přikládáte další přílohy, vyplňte jejich počet:

- Počet dalších dokladů

- Počet doplňujících listů tiskopisu přihlášky

SEZNAM PŘÍLOH (Vybrané možnosti označte křížkem.)
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Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o zápis ochranné známky do rejstříku.

Podpis 
(u právnické osoby případně i razítko)

Jméno a příjmení
(hŮLKoVým PÍSmem)

Datum

Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.

- Přihlašovatel (V případě více přihlašovatelů musí být uvedeny podpisy všech těchto přihlašovatelů.)

- zástupce

POZNÁMKA

VAROVÁNí PŘED AKTIVITOU PODVODNÝCH sUbJEKTŮ

Podvodné faktury vyzývající k zaplacení poplatků  |  Rejstříky, které nesouvisí s oficiálními rejstříky 
průmyslových práv Úřadu průmyslového vlastnictví

► Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce,
že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji na
území čr nebo jiných států.

► Nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv
v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu.

► Úřad průmyslového vlastnictví opětovně varuje, že takovéto služby nikterak nesouvisí ani s úředními
rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví, ani s právní ochranou poskytovanou
podle příslušných právních předpisů. nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se
platnosti průmyslových práv.

Klamavé výzvy můžete zasílat na adresu: fraud@upv.gov.cz 
více na upv.gov.cz



INFORMACE PRO PŘIHLAŠOVATELE OCHRANNÉ ZNÁMKY

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část XI. Přílohy k zákonu)

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY sE POdÁVÁ u Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč, 
PSČ 160 68, v jednom vyhotovení a smí obsahovat pouze jedno přihlašované označení.
Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku ochranných známek může podat právnická nebo fyzická osoba.
Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo podá přihlášku shodné či zaměnitelné ochranné známky pro shodné nebo 
podobné výrobky nebo služby později.

PŘIHLÁŠKA Musí ObsAHOVAT (viz Nápověda k vyplnění přihlášky ochranné známky.)
1. znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení
2. údaje o totožnosti přihlašovatele,
3. seznam konkrétních výrobků a služeb přihlašovaných k ochraně včetně uvedení tříd podle Mezinárodního třídění výrobků

a služeb pro účely zápisu ochranných známek.

POdÁNí PŘIHLÁŠKY POdLÉHÁ sPRÁVNíMu POPLATKu
Správní poplatek za podání přihlášky je splatný ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky. Není-li správní poplatek ve stanove-
né lhůtě zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Úřad výzvu k úhradě nezasílá.
Správní poplatek se hradí v hotovosti v pokladně správních poplatků Úřadu, kolkovými známkami, složenkou nebo převodem 
z účtu přihlašovatele na účet Úřadu č. 3711-21526001/0710, ČNB Praha 1. Při úhradě poplatků formou převodu se uvádí  
konstantní symbol 1148. 
Pokud se platí k již podané ochranné známce, je plátce povinen identifikovat každou platbu variabilním symbolem, vycházejí-
cím ze spisové značky přihlášky. Jde o maximálně desetimístný kód, jehož sestavení je následující: 3 a spisová značka ochranné 
známky, např. pro přihlášku spisové značky O-452385 je variabilní symbol 3452385.
V případě, kdy je placeno za nově podanou přihlášku a plátci není známa spisová značka přihlášky, uvádí se jako variabilní  
symbol číslo 3. Název účtu plátce se v tomto případě musí shodovat s přihlašovatelem (nebo jeho zástupcem).
Správní poplatek lze uhradit i kolkem (pouze do výše 5 000,- Kč).

REŠERŠE
S cílem vyloučit podáním nové přihlášky ochranné známky možný zásah do práv vlastníků starších ochranných známek, 
doporučuje Úřad před podáním přihlášky provedení rešerše.
Informativní rešerši je možno provést samostatně ve volně dostupných databázích ochranných známek, a to v databázi 
ochranných známek platných na území ČR na upv.gov.cz, případně v databázích TMview a eSearch (spravovaných EUIPO) 
a v databázích Madrid Monitor a Global Brand Database (spravovaných WIPO).
Ve studovně Úřadu (Ant. Čermáka 2a, Praha 6) se pro veřejnost provádí na počkání slovní známkové rešerše, ostatní rešer-
še na ochranné známky se realizují na základě písemné objednávky, vše dle platného ceníku služeb Úřadu průmyslového 
vlastnictví (poplatky blíže – viz upv.gov.cz).

PLATNOsT OCHRANNÉ ZNÁMKY
Ochranná známka po zápisu platí deset let ode dne podání přihlášky. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka známky 
obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává nejdříve 12 měsíců před skončením 
doby její platnosti a nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti známky.

POTVRZENí O PŘIjETí PŘIHLÁŠKY
Pokud přihlašovatel požaduje zaslání „Potvrzení o přijetí přihlášky ochranné známky“, musí toto potvrzení, v němž je vyplněna  
adresa pro doručení (adresa datové schránky), přiložit již k přihlášce. Úřad po přijetí přihlášky zašle potvrzení zpět s uvedeným 
datem přijetí a přidělenou spisovou značkou. Toto potvrzení je dokladem o přijetí přihlášky ochranné známky, není však osvěd-
čením o zápisu známky do rejstříku.

Informace pro přihlašovatele k formuláři č. P06 verze: 2022



Nápověda pro vyplnění formuláře č. P06

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

ÚDAJE O OCHRANNÉ ZNÁMCE
Nemá-li přihlašovatel požadavek na zvláštní vyjádření ochranné známky, uvede údaj, že požaduje zápis ochranné známky  
slovní. V tomto případě se nepřikládá k přihlášce plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření ochranné známky .
Druh ochranné známky (slovní, obrazová, prostorová, poziční, se vzorem, barevná (tvořená pouze barvou), zvuková, pohybová, 
multimediální, holografická), její provedení (barevné, černobílé) a údaj o kolektivní nebo certifikační ochranné známce (ano, ne) 
se označují křížkem.
Pokud je ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev (bez obrysů) a neobsahuje žádné jiné grafické či slovní 
prvky, uvedou se názvy nebo čísla barev včetně použité vzorkovnice barev.

ZNĚNÍ, PLOŠNÉ VYOBRAZENÍ NEBO JINÉ VYJÁDŘENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY
V tomto poli přihlašovatel uvede znění přihlašovaného označení. Není-li přihlášené označení pouze slovní, přiloží přihlašovatel 
plošné vyobrazení o rozměru minimálně A8, maximálně A4 nebo jiné vyjádření v elektronické podobě (odpovídající technickým 
požadavkům zveřejněným na internetových stránkách Úřadu), a to v provedení, které je schopno další reprodukce. Obsahuje-li 
označení údaje v jiném písmu než v latince, uvede přihlašovatel přepis těchto údajů do latinky.

PŘIHLAŠOVATEL
V tomto poli se uvedou předepsané údaje o totožnosti osoby, která podává přihlášku. Údaje o osobě oprávněné jednat za právnickou 
osobu (statutární orgán) se zde nevyplňují. Přihlašovatel zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo  
fyzickou osobou. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak. Za fyzickou osobu se  
považuje jak fyzická osoba podnikající, tak fyzická osoba nepodnikající.
Sídlo / Bydliště - přihlašovatel zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v příslušných rejstřících (např. obchodním,  
živnostenském).

ZÁSTUPCE PŘIHLAŠOVATELE
Pokud přihlašovatel není zastoupen, pouze křížkem označí tuto možnost a další údaje v tomto poli nevyplňuje. 
Je-li zastoupen, je nutno vyplnit předepsané údaje o zástupci (advokát, patentový zástupce, zmocněnec dle zák. č. 500/2004 Sb.,  
správní řád).  Zástupce zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo fyzickou osobou, a to v souladu 
s plnou mocí. Pokud je právnickou osobou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě, a naopak.
Další údaj o zástupci (advokát, patentový zástupce) se uvede také do řádku „Titul za jm.:“
Do názvu kanceláře se může vyplnit název, který zástupce užívá v obchodním styku, aniž by měl tento název uveden v obchodním  
či jiném rejstříku.
Sídlo / Bydliště - zástupce zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v Advokátní komoře, Komoře patentových zástupců 
či v obchodním rejstříku.
Pokud má zástupce u Úřadu uloženou prezidiální plnou moc, je třeba se na ni odkázat uvedením jejího čísla.

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V ČR
Vyplňuje se jen v případě, že je odlišná od adresy přihlašovatele nebo jeho zástupce a je požadováno zasílat korespondenci 
Úřadu na adresu v ČR. Pokud se bude doručovat na P.O. BOX, pak se P.O. BOX s číslem napíše do části „Ulice a číslo“.
Má-li přihlašovatel nebo jeho zástupce datovou schránku, nelze využít adresu pro doručování. Úřad je ze zákona povinen  
upřednostnit doručování do datové schránky přihlašovatele nebo jeho zástupce (ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb.,  
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), pokud maximální velikost datové zprávy nepřesáhne 20 MB
(ustanovení § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových
schránek, ve znění pozdějších předpisů). Osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku se doručují vždy poštou.

PRÁVO PŘEDNOSTI PODLE MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
Pokud zahraniční přihlašovatel uplatňuje právo přednosti podle mezinárodní smlouvy dle ustanovení § 20 odst. 2 zákona  
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, musí tak učinit již v přihlášce ochranné známky a doložit je do 3 měsíců od jejího  
podání, jinak je Úřad nepřizná. V přihlášce musí být uvedeno číslo prioritní přihlášky, datum jejího podání a stát, odkud  
přihlašovatel právo přednosti uplatňuje.

SEZNAM VÝROBKŮ A SLUŽEB
Výrobky a služby se v přihlášce uvedou seřazené vzestupně podle tříd mezinárodní klasifikace (třídy 1-45). Do závorky se uve-
de číslo třídy, za ní pak slovní výčet výrobků a služeb dané třídy navzájem oddělených čárkami, třídy se mezi sebou oddělují 
středníkem. V případě nedostatku místa se pro tyto účely použije samostatný list papíru, který se přiloží k formuláři. Výrobky 
a služby musí přihlašovatel jasně a přesně vymezit, aby příslušné orgány i veřejnost byly schopny na základě toho určit rozsah 
požadované ochrany.
Při tvorbě seznamu výrobků a služeb je možno využít následující informační zdroje: Mezinárodní třídník výrobků a služeb pro 
účely zápisu ochranných známek na upv.gov.cz, nebo TMclass – http://tmclass.tmdn.org/ec2/.

SEZNAM PŘÍLOH
Křížkem se označí přílohy, které se přikládají k přihlášce a uvede se počet doplňujících listů, jsou-li použity.
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INFORMACE O VÝŠI sPRÁVNíHO POPLATKU
V tomto poli se vybere a křížkem vyznačí způsob platby správního poplatku za přijetí přihlášky ochranné známky (u individu-
ální ochranné známky je poplatek stanoven na 5 000,- Kč do 3 tříd výrobků a služeb, za každou další třídu navíc se poplatek  
zvyšuje o 500,- Kč; u kolektivní nebo certifikační ochranné známky činí 10 000,- Kč do 3 tříd výrobků a služeb, za každou další 
třídu se zvyšuje o 500,- Kč). Přihlašovatel je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky zaplatit správní poplatek podle  
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, považuje se přihláška za  
nepodanou. Lhůtu pro zaplacení správního poplatku není možno prodloužit a její zmeškání nelze prominout. K zaplacení správního  
poplatku Úřad nevyzývá.

POZNÁMKA
V tomto poli se uvedou další případné skutečnosti, které nebylo možné uvést v předchozích polích.

PODPIs PŘIHLÁŠKY
Podpisem přihlašovatele nebo jeho zástupce (u právnických osob je možno připojit i razítko, které však podpis nenahrazuje)  
se potvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v přihlášce. Současně se křížkem označí, zda přihlášku podává přímo přihla-
šovatel, nebo jím zmocněný zástupce.
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Zde přihlašovatel uvede adresu, kam má 
být potvrzení o podání zasláno:

POTVRZENÍ O Přijetí PřiHLÁŠKY OCHRANNÉ ZNÁMKY

Úřad průmyslového vlastnictví potvrzuje, že dne   .....................................................

byla podána přihláška ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku.

Telefon: s provolbou 220 383 xxx (111 ústředna), fax: 224 324 718
IČ 48135097

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6 - Bubeneč
tel.: 220 383 111    fax: 224 324 718

Zde přihlašovatel uvede adresu 
své datové schránky: 

Přihláška ochranné známky byla evidována pod spisovou značkou:

O -

(podpis odpovědného pracovníka, datum, razítko)

VAROVÁNí Před AKtiVitOu POdVOdNýCH subjeKtů

Podvodné faktury vyzývající k zaplacení poplatků  |  Rejstříky, které nesouvisí s oficiálními rejstříky 
průmyslových práv Úřadu průmyslového vlastnictví

► Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv a jejich zástupce,
že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji na
území ČR nebo jiných států.

► Nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich
rejstřících nebo databázích vedených na internetu.

► Úřad průmyslového vlastnictví opětovně varuje, že takovéto služby nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky
či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví, ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných
právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Klamavé výzvy můžete zasílat na adresu: fraud@upv.gov.cz 
více na upv.gov.cz


	Text1: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 

	2: 
	0: 
	1: 


	aCheck Box2: 
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off



	Check Box2: 
	0: 
	0: 
	1a: Off
	1: Off
	0: Off
	0aa: Off
	1abc: Off
	1ab: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off







	ab: Off
	abm: Off
	abCheck Box2: 
	0: 
	0: 
	0: Off



	Text15: 
	aText15a: 
	Check Box6: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off


	Text7: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 


	Text8: 
	0: 
	1: 

	Text9: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 

	3: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 



	Text11: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 


	1: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 







	Text24: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 






	3Check Box6: 
	0: 
	1: Off

	1: 
	1: Off


	3Text7: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 


	3Text8: 
	1: 

	3Text9: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 

	2: 
	1: 

	3: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 



	3Text11: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 




	0: 
	1: 
	1: 

	0: 
	1: 





	4Check Box15: 
	1: 
	1: 
	1: 
	0: Off
	2: Off

	0: Off



	Text16: 
	0: 
	1: 

	Text17: 
	Text18: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Text19: 
	Text20: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 

	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 

	2: 
	0: 
	1: 





	Check Box21: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Text22: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Text23: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 


	1: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 


	2: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 





	aText15: 
	Check Box4: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	1: 
	0: 
	1: Off
	0: Off

	1: 
	0: 
	0: Off





	Text6: 
	0: 

	Check Box12: 
	0: 
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off


	Text2: 
	0: 
	1: 

	Text15a: 
	Check Box16: 
	0: Off
	1: Off

	Text21: 
	Text25: 
	0: 
	1: 

	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	0: 

	Text50: 


