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POZNÁMKY 
K FORMULÁŘI ŽÁDOSTI 

(PCT/RO/101)

Překlad těchto poznámek k formuláři žádosti mezinárodní přihlášky (PCT/RO/101), 
podané podle Smlouvy o patentové spolupráci, do češtiny je vyhotoven Úřadem 
průmyslového vlastnictví na pomoc českým přihlašovatelům. 

Formulář žádosti musí být vyplněn v angličtině, francouzštině nebo němčině. 

Popis, nároky a anotace (případně text na výkresech) musí být přeložen 
do stejného jazyka, jako je formulář žádosti.

Zejména je třeba upozornit, že veškerá prohlášení musí být v jazyce for-
muláře žádosti a musí být v doslovném znění, uvedeném v komentáři k pří-
slušnému oddílu v „Notes to the request form“, které jsou přílohou každého  
formuláře žádosti; zde uvedený volný překlad do češtiny je uveden pouze 
pro informaci!

Tyto poznámky jsou určeny k usnadnění vyplňování formuláře žádosti. Podrobnější 
informace viz PCT Applicant´s Guide, publikace WIPO, která je k dispozici spolu  
s ostatními příslušnými dokumenty na webových stránkách WIPO: 
www.wipo.int/pct/en/.

Poznámky jsou vypracovány na základě požadavků Smlouvy o patentové spolu-
práci (PCT), Prováděcího předpisu k PCT a Administrativní směrnice k PCT. Pokud 
by došlo k nějakým nesrovnalostem mezi těmito poznámkami a požadavky uvede-
nými ve jmenovaných předpisech, platí jmenované předpisy.

V žádosti a těchto poznámkách uvedené odkazy na „článek“, „prav.“ a „odst.“ se týkají 
článků PCT, pravidel Prováděcího předpisu a odstavců Administrativní směrnice.

Formulář žádosti by měl být vyplněn psacím strojem nebo vytištěn; kontrolní 
okénka mohou být označena ručně černým inkoustem (pravidlo 11.9(a) a (b)).

Formulář žádosti a tyto „poznámky“ lze vytisknout z webových stránek WIPO na 
výše uvedené adrese.

V současné době Mezinárodní úřad nepřijímá žádné dokumenty poštou v listinné po-
době. Veškerá korespondence přijatá Přijímacím úřadem je převáděna do elektronic-
ké podoby a zasílána do Mezinárodního úřadu prostřednictvím e-PCT. Systém e-PCT 
je určen k využití také přímo přihlašovatelům, je proto vhodné, aby jej přihlašovatelé 
využívali. Výhodou podání PCT přihlášky pomocí e-PCT je značná sleva z Meziná-
rodního přihlašovacího poplatku. Další velkou výhodou je, že systém při vyplňování 
formuláře nedovolí vynechat žádné povinné údaje a v neposlední řadě nemůže dojít 
k chybám při ručním přepisování dat do systému. Více informací k použití e-PCT je 
na stránkách (www.wipo.int), kde je možné si práci vyzkoušet i v DEMO verzi e-PCT. 
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Kde podat mezinárodní přihlášku

Mezinárodní přihláška (žádost, popis, nároky, anotace a případně výkresy) musí 
být podána u příslušného přijímacího úřadu (článek 11(1)(i)), s výhradou platných 
předpisů týkajících se národní bezpečnosti, podle volby přihlašovatele buď: 

(i) u přijímacího úřadu smluvního státu PCT nebo jednajícího pro tento stát, 
jehož je přihlašovatel, nebo jsou-li dva nebo více přihlašovatelů tak nejmé-
ně jeden z nich, občanem nebo v němž má sídlo (prav. 19.1(a) (i) nebo (ii), 
nebo (b)), nebo

(ii) u Mezinárodního úřadu WIPO v Ženevě, Švýcarsko, jestliže přihla-
šovatel, nebo jsou-li dva nebo více přihlašovatelů tak nejméně jeden  
z nich, je občanem nebo má sídlo v některém smluvním státu PCT 
(prav. 19.1(a)(iii)).

Potvrzení faxového podání žádosti

Jestliže byla mezinárodní přihláška nejdříve podána faxem a přijímací úřad taková 
podání přijímá (viz PCT Applicant´s Guide, příloha C), měla by být první strana 
formuláře označena poznámkou „CONFIRMATION COPY“ následovanou datem  
faxového podání.

Spisová značka přihlašovatele nebo zástupce

Spisová značka může být uvedena, pokud je to žádoucí. Nesmí však být delší než 
25 znaků. Znaky nad 25 nebudou přijímacím úřadem nebo mezinárodním orgánem 
vzaty v úvahu (prav. 11.6(f) a odst. 109). Povolena jsou velká i malá písmena a čís-
lice, k oddělení jednotlivých skupin mohou být použity pouze pomlčky. Lomítka, 
závorky nebo mezery se nepoužívají.

ODD. I

Název vynálezu  
(prav. 4.3 a 5.1(a)): 
Název musí být krátký (nejlépe dvě až sedm slov v angličtině nebo v překladu  
do angličtiny) a přesný. Musí být totožný s názvem uvedeným v záhlaví popisu.

ODD. II A III

Všeobecně: 
Nejméně jeden ze jmenovaných přihlašovatelů musí být občanem smluvního 
státu PCT, pro který přijímací úřad jedná, nebo v něm musí mít sídlo (článek 9  
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a 11(1)(i) a prav. 18 a 19). Jestliže je mezinárodní přihláška podána u Meziná-
rodního úřadu podle pravidla 19.1(a)(iii), nejméně jeden z přihlašovatelů musí být  
občanem nebo mít sídlo v některém smluvním státě PCT.

Údaj, zda je osoba přihlašovatel a/nebo původce  
(prav. 4.5(a) a 4.6(a) a (b)): 
 Kontrolní okénko „This person is also inventor“   
 („tato osoba je také původce“) (odd. II): 
Toto okénko označte v případě, kdy je přihlašovatel zároveň původcem nebo jed-
ním z původců; okénko se neoznačuje, jestliže je přihlašovatel právnická osoba.

 Kontrolní okénko „applicant and inventor“   
 („přihlašovatel a původce“) (odd. III): 
Toto okénko označte v případě, kdy je jmenovaná osoba přihlašovatel a původce; 
okénko se neoznačuje, jestliže osobou je právnická osoba.

 Kontrolní okénko „applicant only“   
 („pouze přihlašovatel“) (odd. III): 
Toto okénko označte v případě, kdy jmenovaná osoba je právnická osoba nebo 
když není jmenovaná osoba také původcem (je pouze přihlašovatelem). 

 Kontrolní okénko „inventor only“   
 („pouze původce“) (odd. III): 
Toto okénko označte v případě, kdy jmenovaná osoba je původce, ale není také 
přihlašovatelem. To může být konkrétně v případě, kdy původce zesnul nebo pře-
vedl vynález a nabyvatel je přihlašovatelem pro všechny určené státy. Okénko se 
neoznačuje, jde-li o osobu právnickou.

V odd. III musí být pro každou jmenovanou osobu vždy označeno jedno ze tří kon-
trolních okének.
V odd. II a III nesmí být osoba jmenována více než jednou, i když je tato osoba jak 
přihlašovatel, tak původce.

Různí přihlašovatelé pro různé určené státy  
(prav. 4.5(d), 18.3 a 19.2): 
Pro různé určené státy lze uvést různé přihlašovatele. Nejméně jeden ze všech 
jmenovaných přihlašovatelů musí být občanem nebo mít sídlo ve smluvním státě 
PCT, pro který přijímací úřad jedná, bez ohledu na určené státy, pro jejichž účel je 
přihlašovatel jmenován. 

Pro uvedení určených států, pro které je osoba přihlašovatelem, označte příslušné  
kontrolní okénko (pro každou osobu pouze jedno). Pokud osoba není přihlašova-
tel pro všechny určené státy, označí se kontrolní okénko „the States indicated in 
the Supplemental Box“; v tomto případě se musí jméno osoby opakovat v dodat-
kovém odd. s uvedením států, pro které je osoba přihlašovatelem (viz bod 1(ii)  
v tomto odd.).
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Uvedení původce  
(prav. 4.1(a)(iv) a (c)(i)): 
Naléhavě se doporučuje vždy uvést jméno původce, protože tyto informace jsou 
obecně požadovány v národní fázi řízení. Podrobnosti viz PCT Applicant´s Guide, 
Příloha B.

Různí původci pro různé určené státy  
(prav. 4.6(c)): 
Pro jednotlivé určené státy lze uvést různé osoby jako původce (např. když ne-
jsou, z tohoto hlediska, požadavky národních zákonodárství určených států stej-
né); v takovém případě se musí použít dodatkový odd. (viz bod 1(iii) v tomto odd.). 
Není-li uvedena žádná poznámka, má se za to, že jmenovaný(-í) původce(-i) 
je(jsou) původce(-i) pro všechny určené státy.

Jména a adresy  
(prav. 4.4): 
Příjmení (doporučujeme velkými písmeny) musí být uvedeno před křestním jmé-
nem (jmény). Tituly a akademické hodnosti musí být vynechány. Jména právnic-
kých osob musí být uvedena plným úředním označením.

Adresa musí být uvedena tak, aby bylo zaručeno rychlé poštovní doručení; musí 
obsahovat všechny odpovídající administrativní jednotky (včetně uvedení čísla 
domu, je-li), PSČ (je-li) a název země.

Pro jednu osobu smí být uvedena pouze jedna adresa. Zvláštní adresa pro doručo-
vání („address for correspondence“), viz vysvětlivky k odd. IV.

Čísla telefonu, faxu a/nebo e-mailová adresa 
by měla být vyplněna pro osoby uvedené v odd. II a IV, neboť slouží pro rychlou ko-
munikaci s nimi (viz prav. 4.4(c)). Telefonní nebo faxové číslo by mělo obsahovat kódy 
země a národní směrové číslo. Měla by být uvedena pouze jediná e-mailová adresa.

Pokud není označeno žádné z vhodných připojených kontrolních okének, bude 
vyplněná e-mailová adresa použita pouze pro typy komunikace, které by mohly 
být uskutečněny telefonicky. Jestliže je zaškrtnuto jedno z vhodných kontrolních 
okének, přijímací úřad, orgán pro mezinárodní rešerši, Mezinárodní úřad nebo 
orgán pro mezinárodní předběžný průzkum mohou zasílat kopie oznámení, týka-
jících se mezinárodní přihlášky, předem přihlašovateli, čímž se zabrání prodlení  
v řízení nebo v poštovní přepravě. Je třeba upozornit, že ne všechny Úřady posílají 
taková oznámení e-mailem (podrobnosti o postupu jednotlivých úřadů, viz PCT  
Applicant´s Guide, příloha B). Pokud je první kontrolní okénko označeno, bude ja-
kékoliv takovéto e-mailové sdělení vždy následováno úředním sdělením v papírové  
formě. Pouze tato papírová kopie sdělení je považována za právoplatnou kopii sdě-
lení a pouze od data odeslání této papírové kopie se bude odvíjet každá lhůta ve 
smyslu prav. 80. Pokud je označeno druhé kontrolní okénko, přihlašovatel žádá  
o ukončení zasílání kopií sdělení v papírové formě a bere na vědomí, že podle data 
odeslání uvedeného na elektronické kopii začne jakákoliv lhůta ve smyslu prav. 80.
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Je třeba upozornit, že je na odpovědnosti přihlašovatele udržovat e-mailovou adresu 
v platnosti a zajišťovat, aby příchozí e-maily nebyly z jakýchkoliv důvodů ze strany 
příjemce blokovány. Mělo by být požadováno zaznamenávat změny e-mailové adre-
sy uvedené v žádosti, přednostně přímo u Mezinárodního úřadu, podle prav. 92bis. 
Pokud je přiděleno e-mailové oprávnění (autorizace) jak co se týká přihlašovatele, 
tak co se týká zástupce nebo společného zmocněnce, bude Mezinárodní úřad za-
sílat e-mailová sdělení pouze jmenovanému zástupci nebo společnému zmocněnci.

Registrační číslo přihlašovatele u Úřadu  
(prav. 4.5(e)): 
Jestliže je přihlašovatel registrován u národního nebo regionálního Úřadu jednají-
cího jako přijímací úřad, může v žádosti uvést číslo nebo jiný údaj, pod kterým je 
takto registrován.

Státní příslušnost  
(prav. 4.5(a) a (b) a 18.1): 
U každého přihlašovatele musí být uveden název nebo dvoumístný kód státu  
(tj. země), jehož je osoba příslušníkem. Právnická osoba zřízená podle národního 
zákonodárství státu se považuje za občana tohoto státu. Údaj o příslušnosti se 
nevyžaduje, je-li osoba pouze původcem.

Sídlo  
(prav. 4.5(a) a (c) a 18.1): 
U každého přihlašovatele musí být uveden název nebo dvoumístný kód státu  
(tj. země), ve kterém má osoba sídlo. Není-li uveden stát, ve kterém má sídlo, má 
se za to, že jde o tentýž stát, který je uveden v adrese. Držba pravé a skutečné 
průmyslové nebo obchodní firmy ve státě se považuje za sídlo v tomto státě. Údaje  
o sídle se nevyžadují, je-li osoba pouze původcem.

Názvy států  
(odst. 115): 
Pro označení názvů států lze použít dvoupísmenné kódy, uvedené ve WIPO Stan-
dardu ST.3 a v PCT Applicant´s Guide, příloha K. 

ODD. IV

Kdo může jednat jako zástupce?  
(článek 49 a prav. 83.1bis): 
Informace o tom, kdo a v kterém přijímacím úřadě může jednat jako zástupce, jsou 
uvedeny v PCT Applicant´s Guide, příloha C.

Zástupce nebo společný zmocněnec  
(prav. 4.7, 4.8, 90.1 a 90.2 a odst. 108):
Označením příslušného kontrolního okénka určíte, zda je jmenovaná osoba usta-
novena jako „agent“ (zástupce) nebo „common representative“ (společný zmoc-
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něnec) (společný zmocněnec musí být jeden z přihlašovatelů). Způsob, jakým je 
třeba uvádět jméno a adresu (včetně názvu státu), telefonní, faxové číslo a/nebo 
e-mailovou adresu, je uveden v odd. II a III. Je-li uvedeno více zástupců, uvede se 
jako první ten, kterému má být zasílána korespondence. Jsou-li dva nebo více při-
hlašovatelů a nemají žádného společného zástupce, který by je zastupoval, může 
být jeden z přihlašovatelů, který je občanem smluvního státu PCT nebo v něm má 
sídlo, ustanoven ostatními přihlašovateli jako jejich společný zmocněnec. Není-li 
toto provedeno, pak přihlašovatel, který je v žádosti jmenovaný jako první, který je 
oprávněn podat mezinárodní přihlášku u dotyčného přijímacího úřadu, bude pova-
žován za společného zmocněnce.

Způsob ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce  
(prav. 90.4 a 90.5 a odst. 106): 
Ustanovení zástupce nebo společného zmocněnce může být provedeno zaškrtnu-
tím zástupce („agent“) nebo společného zmocněnce („common representative“) 
v odd. IV a podepsáním žádosti přihlašovatelem nebo předložením samostatné 
plné moci. Jsou-li dva nebo více přihlašovatelů, je ustanovení společného zástup-
ce nebo společného zmocněnce účinné, pokud každý z přihlašovatelů podepíše, 
dle své volby, žádost nebo samostatnou plnou moc. Pokud není samostatná plná 
moc podepsána nebo pokud požadovaná samostatná plná moc chybí, nebo pokud 
uvedení jména nebo adresy ustanovené osoby není v souladu s prav. 4.4, je plná 
moc považována za neexistující, dokud není vada opravena. Nicméně přijímací  
úřad se může vzdát požadavku předkládání samostatné plné moci (pro podrobnosti  
o každém přijímacím úřadu viz PCT Applicant´s Guide, příloha C).

Jestliže byla podána generální plná moc a odkazuje se na ní v žádosti, musí být její 
kopie přiložena k žádosti. Každý přihlašovatel, který nepodepsal generální plnou 
moc, musí podepsat buď žádost, nebo předložit samostatnou plnou moc, pokud 
se ovšem přijímací úřad nevzdal požadavku na předkládání samostatné plné moci 
zástupce (pro podrobnosti viz PCT Applicant´s Guide, příloha C).

Registrační číslo zástupce u Úřadu  
(prav. 4.7(b)): 
Jestliže je zástupce registrován u národního nebo regionálního úřadu, jednajícího 
jako přijímací úřad, může být v žádosti uvedeno číslo nebo jiné označení, pod kte-
rým je zástupce takto registrován.

Adresa pro korespondenci  
(prav. 4.4(d) a odst. 108): 
Jestliže je ustanoven zástupce, bude každá korespondence určená přihlašovateli 
zasílána na adresu tohoto zástupce (nebo zástupce, který je uveden jako první, je-li 
ustanoven více než jeden zástupce). Jestliže je ustanoven jeden ze dvou nebo více 
přihlašovatelů jako společný zmocněnec, použije se adresa, která je uvedena pro 
tohoto přihlašovatele v odd. IV.

Není-li ustanoven zástupce ani společný zmocněnec, bude korespondence zasí-
lána na adresu přihlašovatele, která je uvedena v odd. II nebo III (jestliže je jen 
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jedna osoba jmenována jako přihlašovatel), nebo na přihlašovatele, který je pova-
žován za společného zmocněnce (jestliže jsou dvě nebo více osob označeny jako  
přihlašovatelé). Nicméně pokud si přihlašovatel přeje, aby byla korespondence za-
sílána na jinou adresu, v tom případě musí tuto adresu uvést v odd. IV namísto  
určení zástupce nebo společného zmocněnce. V tomto případě, a pouze v tomto 
případě, musí být označeno poslední kontrolní okénko v odd. IV (to znamená, že 
poslední kontrolní okénko se nesmí označit, jestliže je označeno okénko „zástupce“ 
nebo „společný zmocněnec“).

Telefonní, faxová čísla a /nebo e-mailové adresy. Viz poznámky k odd. II a III.

Odd. V

Designace, tj. určení (regionální a národní patenty) 
(prav. 4.9): 
Podáním žádosti přihlašovatel získá automatické a vše zahrnující pokrytí všech 
určení (designací) dostupných podle Smlouvy PCT k datu mezinárodního podání,  
i co se týká všech druhů dostupné ochrany a, kde je to možné, i obou, regionálního  
i národního patentu. Pokud si přihlašovatel přeje, aby byla mezinárodní přihláška 
v některé určené nebo zvolené zemi vyřizována nikoliv jako patentová přihláška, 
ale jako přihláška se žádostí o jiný druh ochrany možný podle národního práva tohoto 
určeného nebo zvoleného státu, uvede přihlašovatel svou volbu přímo v určeném 
nebo zvoleném úřadě až při vstupu do národní fáze (článek 22 nebo 39(1)). Podrob-
nosti o různých druzích ochrany dostupných v jednotlivých zvolených nebo určených 
zemích, viz PCT Applicant´s Guide, příloha B.

Avšak z důvodů uvedených níže je možné vyznačit zaškrtnutím příslušného kontrolní-
ho okénka (okének), že DE (Německo), JP (Japonsko) a/nebo KR (Republika Korea) 
nejsou designovány pro žádný druh národní ochrany. Každý z těchto států oznámil 
Mezinárodnímu úřadu, že se prav. 4.9(b) dotýká jeho národního práva tím, že podání 
mezinárodní přihlášky, která obsahuje určení tohoto státu a nárokuje prioritu, v době 
podání nebo později podle prav. 26bis.1, z dřívější národní přihlášky (pro DE: pro stej-
ný druh ochrany) by mělo za následek zánik dřívější národní přihlášky, kde je to mož-
né, po uplynutí určitých časových lhůt, se stejnými důsledky jako je vzetí zpět dřívější 
národní přihlášky. Určení DE pro účely evropského patentu (EP) není výše uvedeným 
ovlivněno. Pro podrobnosti viz PCT Applicant´s Guide, odpovídající příloha B. 

Pouze tyto tři státy uvedené výše mohou být vyloučeny ze vše zahrnujícího pokrytí 
všech designací v odd. V. Pro jakékoliv jiné smluvní státy PCT, které si přihlašovatel 
přeje vyloučit z tohoto vše zahrnujícího pokrytí všech designací, by měl přihlašovatel 
předložit samostatné sdělení o vzetí zpět příslušných designací podle prav. 90bis.2. 

Důležité: Pokud má být podáno oznámení o zpětvzetí, musí být podepsáno 
přihlašovatelem nebo, pokud jsou dva nebo více přihlašovatelů, každým z nich 
(prav. 90bis.5(a)), nebo zástupcem nebo společným zmocněncem, jehož zmocně-
ní je účinné podpisem každého z přihlašovatelů na žádosti, návrhu nebo samostat-
né plné moci (prav. 90.4(a)), dle volby. 
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Odd. VI

Uplatnění práva přednosti  
(prav. 4.10): 
Jestliže se uplatňuje právo přednosti z dříve podané přihlášky, musí být v žádosti 
uvedeno prohlášení obsahující uplatnění práva přednosti.
Žádost musí obsahovat datum podání dřívější přihlášky, ze které se právo přednosti  
uplatňuje, a číslo, kterým byla označena. Upozorňujeme, že toto datum musí spa-
dat do lhůty 12 měsíců před mezinárodním datem podání.
Jestliže je dřívější přihláškou národní přihláška, musí být uveden smluvní stát Paříž-
ské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví nebo členský stát Světové obchodní 
organizace (WTO), který není smluvním státem Pařížské úmluvy, ve kterém byla 
dřívější přihláška podána. Jestliže je dřívější přihláška regionální přihláška, musí být 
uveden příslušný regionální úřad. Jestliže je dřívější přihláška mezinárodní přihláška, 
musí být uveden přijímací úřad, u kterého byla přihláška podána.
Jestliže je dřívější přihláškou regionální přihláška (viz ale výjimka níže) nebo mezi-
národní přihláška, v prohlášení o uplatnění práva přednosti může být také uveden 
(jestliže si to přihlašovatel přeje) jeden nebo více smluvních států Pařížské úmlu-
vy, pro které byla tato dřívější přihláška podána (pravidlo 4.10(b)(i)); tento údaj 
však není povinný. Jestliže je dřívější přihláška regionální přihláška a alespoň 
jedna ze smluvních zemí regionální patentové smlouvy není ani smluvním státem 
Pařížské unijní úmluvy ani členem WTO, musí být v Doplňkovém odd. uveden 
alespoň jeden smluvní stát Pařížské úmluvy nebo nejméně jeden členský stát 
WTO, pro který byla dřívější přihláška podána (prav. 4.10(b)(ii)).

Pokud se týká možnosti opravy nebo doplnění uplatnění práva přednosti, viz prav. 
26bis.1 a PCT Applicant´s Guide, mezinárodní fáze.

Navrácení práva přednosti  
(pravidla 4.1(c)(v) a 26bis.3): 
Postup pro navrácení práva přednosti není použitelný pro přijímací úřad, který 
předal Mezinárodnímu úřadu sdělení podle prav. 26bis.3(j) o neslučitelnosti prav. 
26bis.(3)(a) až (i) s národním zákonodárstvím aplikovaným tímto úřadem. Pokud 
je mezinárodní přihláška podána k datu, které je pozdější než je datum, ke kte-
rému uplyne prioritní lhůta (viz pravidlo 2.4), ale je ve lhůtě dvou měsíců od toho 
data, může přihlašovatel žádat přijímací úřad o navrácení práva přednosti (pravidlo 
26bis.3). Taková žádost musí být podána u přijímacího úřadu ve lhůtě dvou měsíců 
od data, kdy uplynula prioritní lhůta; má být obsažena v žádosti (pravidlo 4.1(c)(v)) 
označením nároku na prioritu(-y) v odd. VI. Pokud je v odd. VI nárok na přiznání  
priority definován, na základě kterého je žádost o navrácení práva přednosti pro-
vedena, v takovém případě musí být předložen samostatný dokument označený  
„Statement for restoration of the Right of Priority“. Tento samostatný dokument má 
uvádět pro každou dotyčnou dřívější přihlášku datum podání, číslo dřívější přihlášky  
a jméno nebo dvoupísmenný kód země, členského státu WTO, regionálního úřa-
du nebo přijímacího úřadu. Potom musí přihlašovatel uvést pro každou dotyčnou 
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dřívější přihlášku důvody zmeškání podání mezinárodní přihlášky v prioritní lhů-
tě (pravidla 26bis.3(a) a 26bis.3(b)(ii). Tato žádost může být přijímacím úřadem 
zpoplatněna částkou, splatnou ve lhůtě uvedené výše (pravidlo 26bis.3(e)). Podle 
pravidla 26bis.3(d) může být lhůta pro zaplacení poplatku prodloužena, dle volby  
přijímacího úřadu, až o dva měsíce od uplynutí lhůty stanovené podle pravidla  
26bis.3(e). Dále je třeba poznamenat, že přijímací úřad může žádat dodání, ve 
stanovené lhůtě, prohlášení nebo jiného důkazu na podporu uvedených důvodů; 
přednostně by měla být tato prohlášení nebo jiné důkazy již předloženy přijímacímu  
úřadu spolu se žádostí o navrácení práva přednosti (pravidlo 26bis.3(b) a (f)). Při-
jímací úřad navrátí právo přednosti pokud zjistí, že kritérium pro navrácení práva 
přednosti aplikované tímto úřadem je splněno (pravidlo 26bis.3(a)). Pro informaci, 
která kritéria přijímací úřad aplikuje, viz PCT Applicant´s Guide, příloha C.

Pozn.: ÚPV ČR vyjádřil výhradu vůči této právní úpravě, a tedy uvedené navrácení 
práva přednosti není pro mezinárodní přihlášky podávané u ÚPV jako přijímacího 
úřadu aplikovatelné.

Začlenění prostřednictvím odkazu  
(pravidla 4.18 a 20):
Postup pro začlenění prostřednictvím odkazu není použitelný pro přijímací úřad, 
který sdělil Mezinárodnímu úřadu podle prav. 20.8(a) neslučitelnost prav. 20.3(a)(ii) 
a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 s národním zákonodárstvím tohoto úřadu. 
Pokud přijímací úřad zjistí, že některé z dalších požadavků čl. 11(1)(iii)(d) a (e) ne-
jsou, nebo se zdá, že nebudou splněny, vyzve přihlašovatele, aby buď předložil po-
žadovanou opravu nebo potvrdil, že dotyčný prvek podle článku 11(1)(iii)(d) nebo (e) 
je začleněn prostřednictvím odkazu podle prav. 4.18. Pokud přihlašovatel předloží 
požadovanou opravu podle čl. 11(2), bude datem mezinárodního podání datum, ke 
kterému přijímací úřad obdrží požadovanou opravu (viz prav. 20.3(a)(ii) a (b)(i)), za 
podmínky, že všechny ostatní požadavky čl. 11(1) jsou splněny. Nicméně, pokud 
přihlašovatel potvrdí začlenění odkazem prvku podle čl. 11(1)(iii)(d) nebo (e), který 
je zcela obsažen v dřívější přihlášce, jejíž priorita je nárokována v mezinárodní 
přihlášce, bude tento prvek považován za obsažený v zamýšlené mezinárodní při-
hlášce ke dni, ke kterému jeden nebo více prvků odkazovaných v čl. 11(1)(iii) byl 
poprvé obdržen přijímacím úřadem, a datem mezinárodního podání bude datum, 
ke kterému byly všechny požadavky čl. 11(1) splněny (viz prav. 20.3(a)(ii) a (b)(ii)).
Pokud přihlašovatel předloží přijímacímu úřadu chybějící část po datu, ke kterému 
byly všechny požadavky čl. 11(1) splněny, ale v přiměřené lhůtě podle prav. 20.7, bude 
tato část zahrnuta do mezinárodní přihlášky a datum mezinárodního podání bude 
opraveno na datum, ke kterému přijímací úřad obdržel tuto část (viz prav. 20.5(c)). 
V takovém případě bude přihlašovateli poskytnuta možnost požádat přijíma-
cí úřad, aby nebral na vědomí dotyčnou chybějící část, a v takovém případě by 
měla být chybějící část pokládána za nepodanou a oprava mezinárodního data 
podání za neprovedenou (viz prav. 20.5(e)). Nicméně pokud přihlašovatel potvrdí  
začlenění části popisu, nároků nebo obrázků podle prav. 4.18 prostřednictvím od-
kazu, a přijímací úřad zjistí, že všechny požadavky podle prav. 4.18 a 20.6(a) jsou 
splněny, bude tato část považována za obsaženou v zamýšlené mezinárodní při-
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hlášce ke dni, ke kterému jeden nebo více prvků odkazovaných v čl.11(1)(iii) byl 
poprvé obdržen přijímacím úřadem, a datem mezinárodního podání bude datum, 
ke kterému byly všechny požadavky čl. 11(1) splněny (viz prav. 20.5).

Pokud v případě, že prvek nebo část byly chybně podané, předloží přihlašovatel 
správný prvek nebo část přijímacímu úřadu po datu, kdy byly splněny všechny po-
žadavky čl. 11 odst. 1 a zároveň je dodržen časový limit podle pravidla 20.7, správ-
ný prvek nebo část budou zahrnuty do mezinárodní přihlášky, chybný prvek nebo 
součást budou z mezinárodní přihlášky odstraněny a datum mezinárodního podání 
bude opraveno na den, kdy přijímací úřad obdržel tento prvek nebo jeho část (viz 
pravidlo 20.5bis (c)). V takovém případě může přihlašovatel požádat přijímací úřad, 
aby ignoroval příslušný prvek nebo část, a oprava data mezinárodního podání ne-
byla učiněna (viz pravidlo 20.5bis (e)). Nicméně, pokud přihlašovatel potvrdí začle-
nění odkazem správného prvku nebo součásti v souladu s pravidlem 20.6 (a) a při-
jímací úřad zjistí, že jsou splněny všechny požadavky pravidla 4.18 a 20.6 (a), správný 
prvek nebo část budou považovány za obsažené v domnělé mezinárodní přihlášce ke 
dni, ke kterému odkazoval jeden nebo více prvků v čl. 11 odst. 1 bodě iii) a tento byl 
poprvé obdržen přijímacím úřadem. Datem podání mezinárodním přihlášky bude 
den, kdy byly splněny všechny požadavky čl. 11 odst. 1.

Pozn.: ÚPV ČR vyjádřil výhradu vůči této právní úpravě, a tedy začlenění části  
přihlášky formou odkazu není pro mezinárodní přihlášky podávané u ÚPV jako 
přijímacího úřadu aplikovatelné.

Dodání prioritního dokumentu(-ů)  
(prav. 17.1): 
Ověřená kopie každé dřívější přihlášky, ze které se uplatňuje právo přednosti (prio-
ritní doklad), musí být předložena přihlašovatelem bez ohledu na to, zda je dřívější  
přihláška národní, regionální nebo mezinárodní. Prioritní doklad musí být předlo-
žen přijímacímu úřadu nebo Mezinárodnímu úřadu před uplynutím 16 měsíců od 
(nejstaršího) data práva přednosti, nebo jestliže se žádá o předčasné zahájení 
národní fáze, ne později než v době podání takové žádosti. Každý prioritní do-
klad obdržený Mezinárodním úřadem po uplynutí 16 měsíční lhůty, ale před datem 
mezinárodního zveřejnění, bude považován za obdržený poslední den této lhůty 
(prav. 17.1(a)).
Pokud byl prioritní doklad vydán přijímacím úřadem, přihlašovatel může namísto 
odevzdání prioritního dokladu požádat přijímací úřad (ne později než 16 měsíců 
od priority) o vyhotovení prioritního dokladu a jeho předání Mezinárodnímu úřadu 
(prav. 4.1(c)(ii)). Taková žádost musí být provedena označením kontrolních okének 
v odd. VI. Je třeba upozornit, že pokud je taková žádost podána, musí přihlašo-
vatel, kde je to vyžadováno, zaplatit přijímacímu úřadu odpovídající poplatek za 
prioritní doklad, jinak bude žádost považována za nepodanou (viz Prav. 17.1(b)).
Pokud je prioritní doklad dostupný z úřadu, který participuje na WIPO Digital Access 
Service for Priority Documents (digitální knihovna, dále jen DAS) (www.wipo.int/
das/en), může přihlašovatel použít DAS k poskytnutí prioritního dokladu Mezi-
národnímu úřadu. Jakmile přihlašovatel požádá ukládající úřad o poskytnutí kopie 
prioritního dokladu do DAS (viz Applicant‘s Guide, příloha B ukládajícího (depozitního) 
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úřadu DAS pro další informace k postupu, který je třeba dodržet), přihlašovatel 
obdrží přístupový kód (pokud již automaticky neobdržel přístupový kód od uklá-
dajícího úřadu v průběhu podání prioritní přihlášky). Potom by měl přihlašovatel 
označit příslušná kontrolní okénka v odd. VI. a zadat příslušný přístupový kód pro 
každý prioritní doklad. 
Informace, zda a které prioritní doklady jsou dostupné Mezinárodnímu úřadu z digitál-
ní knihovny, jsou zveřejněné v Offical Notices (PCT Gazette) na základě odst. 715(c) 
a v PCT Applicant´s Guide, přílohy (B)(IB).

Data  
(odst. 110): 
Data se uvádějí arabskými číslicemi s označením dne, jménem měsíce a arabský-
mi číslicemi s označením roku, v uvedeném pořadí. Za, před nebo pod tímto datem 
by mělo být datum zopakováno v závorce použitím dvou arabských číslic pro číslo 
dne a číslo měsíce a čtyř arabských číslic pro číslo roku, v tomto pořadí a oddělené 
tečkou, lomítkem nebo pomlčkou, například: 
 - 26 October 2018 (26.10.2018), 
 - 26 October 2018 (26/10/2018), nebo 
 - 26 October 2018 (26-10-2018).

ODD. VII

Volba orgánu pro mezinárodní rešerši (ISA)  
(Prav. 4.1(b)(iv) a 4.14bis): 
Jestliže jsou dva nebo více orgánů pro mezinárodní rešerši příslušných pro pro-
vádění mezinárodní rešerše mezinárodní přihlášky – podle jazyka, ve kterém je 
přihláška podána, a přijímacího úřadu, u kterého je podána – musí být jméno pří-
slušného orgánu zvoleného přihlašovatelem uvedeno na místě k tomu určeném, 
buď plným názvem nebo dvoupísmenným kódem.

Pokračování Odd. VII, položka 1

Žádost o použití výsledků dřívější rešerše;  
předložení výsledků dřívější reserše  
(prav. 4.12, 12bis, 16.3 a 41.1): 
Přihlašovatel může žádat ISA, aby při provádění mezinárodní rešerše vzal v úvahu 
výsledky dřívější rešerše provedené buď tímto orgánem, jiným orgánem pro me-
zinárodní rešerši (ISA) nebo národním či regionálním úřadem (prav. 4.12). Pokud 
přihlašovatel o toto požádá a splní požadavky podle prav. 12bis, přičemž dřívější 
rešerše byla provedena stejným ISA nebo stejným národním či regionálním úřadem, 
jako je ten, který je v roli ISA, potom orgán ISA vezme v úvahu výsledky dřívější 
rešerše v možném rozsahu. Na druhou stranu, jestliže byla dřívější rešerše pro-
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vedena jiným orgánem ISA nebo jiným národním nebo regionálním úřadem, může 
ISA, a není to povinné, vzít výsledky dřívější rešerše v úvahu (prav. 41.1). Pokud 
ISA vezme v úvahu výsledky dřívější rešerše, musí (částečně) vrátit poplatek za 
rešerši v rozsahu a za podmínek, uvedených v dohodě podle článku 16(3)(b) (viz 
PCT Applicant´s Guide, Příloha D, pro každý orgán ISA).

Každá žádost o použití výsledků dřívější rešerše by měla uvádět: Datum podání  
a číslo přihlášky, k níž byla dřívější rešerše provedena, a orgán nebo úřad, který 
provedl dřívější rešerši (prav. 4.1(b)(ii) a 4.12 (i)).

Přihlašovatel by měl předložit přijímacímu úřadu v době podání společně s meziná-
rodní přihláškou kopii výsledků dřívější rešerše (prav. 12bis.1(a)), s výjimkou: 

- pokud byla dřívější rešerše provedena stejným úřadem, který působí 
jako přijímací úřad nebo má výsledky rešerše přijímací úřad k dispozici, 
pak přihlašovatel může, namísto předložení kopií požadovaných doku-
mentů, požádat přijímací úřad o předání kopií těchto dokumentů orgánu 
ISA označením příslušného kontrolního okénka (prav. 12bis. 12bis.1(b) 
and (d));

- pokud byla dřívější rešerše provedena stejným orgánem nebo úřadem, 
jako je ten, který působí jako ISA, není požadováno předložení žádné ko-
pie výsledků dřívější rešerše ani přijímacímu úřadu ani orgánu ISA (prav. 
12bis.1(c)) a 12bis.2(b)); 

- pokud je kopie výsledků dřívější rešerše dostupná přijímacímu úřadu 
nebo orgánu ISA ve formě a způsobem, který je pro ně přijatelný, a pokud 
tak přihlašovatel učinil ve formuláři žádosti označením příslušného kon-
trolního okénka, není požadována k předložení přijímacímu úřadu nebo 
orgánu ISA žádná kopie výsledků (pravidla 12bis.1 (d) a 12bis.2 (b));

- pokud přihlašovatel podal žádost podle pravidla 4.12, výsledky dřívější 
rešerše, které má přijímací úřad předložit ISA, budou případně zahrnovat 
kopii výsledků dřívějšího zatřídění (pravidlo 23bis.1 (b)).

Použití výsledků více než jedné dřívější rešerše: Pokud je orgán ISA žádán 
o využití výsledků více než jedné dřívější rešerše, je žádoucí označit příslušné 
kontrolní okénko a vyhotovit kopie této stránky, označit „continuation sheet of item 1 
of Continuation of Box No. VII“, a připojit k formuláři žádosti.

Pokračování Odd. VII, položka 2

Předání výsledků dřívější rešerše a zatřídění do ISA přijímacím úřadem v případě, 
že přihlašovatel nepodal žádost podle pravidla 4.12. Tam, kde mezinárodní při-
hláška nárokuje prioritu dřívější přihlášky, s výhradou podle čl. 30 odst. (2) a (3), 
předá přijímací úřad orgánu ISA kopie výsledků dřívější rešerše a zatřídění (pokud 
taková kopie již ISA není k dispozici), pokud byla dřívější přihláška podána stejným 
národním nebo regionálním úřadem jako ten, co působí jako přijímací úřad, a který 
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provedl dřívější rešerši týkající se dřívější přihlášky (pravidlo 23bis.2 (a)); přijímací 
úřad může odeslat kopii výsledků dřívější rešerše a zatřídění, pokud tato byla prove-
dena jiným úřadem, ale přijímací úřad má výsledky k dispozici (pravidlo 23bis.2 (c)).

Žádost o nepředávání výsledků dřívější rešerše do ISA: Pokud přihlašovatel po-
dává mezinárodní přihlášku u přijímacího úřadu, který oznámil Mezinárodnímu 
úřadu podle pravidla 23bis.2 (b) tuto skutečnost, může se na žádost přihlašovate-
le rozhodnout nepředávat výsledky dřívější rešerše orgánu ISA. Přihlašovatel má 
možnost zaškrtnout políčko v položce 2.2 Pokračování Odd. VII. To se týká pouze 
mezinárodních přihlášek podaných následujícími přijímacími úřady: DE, FI a SE 
(viz www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html).

Pověření k předání dřívější rešerše a výsledků třídění přijímacím úřadem orgá-
nu ISA: v případě, že je mezinárodní přihláška podána u přijímacího úřadu, který 
oznámil Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 23bis.2 (e), že předání kopií výsledků 
dřívějších rešerší a zatřídění bez povolení žadatele není kompatibilní s vnitrostátní 
právem uplatňovaným přijímacím úřadem, přihlašovatel může zaškrtnout první 
zaškrtávací políčko 2.3 v pokračování Odd. VII, aby přesto povolil přijímacímu 
úřadu poslat výsledky dřívější rešerše a zatřídění orgánu ISA. Toto se týká mezi-
národních přihlášek podaných přijímacími úřady: AU, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, 
SG a US (viz www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html).

Pokud jde o všechny přijímací úřady, zaškrtnutím druhého políčka 2.3 v pokračo-
vacím Odd. VII lze výslovně zmocnit přijímací úřad k předání výsledku předchozí 
rešerše a zatřídění dřívější mezinárodní přihlášky, ze které je priorita následně ná-
rokována v této mezinárodní přihlášce, a kde dřívější mezinárodní rešerši provedl 
jiný orgán ISA než ISA zvolený v Odd. č. VII.

Použití výsledků více než jedné dřívější rešerše: Pokud mezinárodní přihláška ná-
rokuje prioritu z více než jedné dřívější přihlášky, a pokud má přihlašovatel právo 
a přání označit políčka 2.2 nebo 2.3 (pravidlo 23bis.2 (a) (b) a (e)) u každé dřívější 
přihlášky, je žádoucí označit příslušné kontrolní okénko a vyhotovit kopie té strán-
ky, týkající se příslušné nárokované priority, označit „continuation sheet of item 2 of 
Continuation of Box No. VII“ a připojit k formuláři žádosti.

Pozn.: Přihlašovatelé z ČR mohou zvolit jako orgán ISA Evropský patentový úřad 
(EP) nebo Visegrádský patentový institut (XV).

ODD. VIII

Prohlášení obsahující standardizované znění  
(prav. 4.1(c)(iii) a 4.17): 

Podle volby přihlašovatele může žádost obsahovat pro účely národního zákono-
dárství, uplatňovaného v jednom nebo více určených státech, jedno nebo více  
z následujících prohlášení: 
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(i) prohlášení o totožnosti původce;

(ii) prohlášení o oprávnění přihlašovatele požádat o udělení patentu k datu 
mezinárodního podání;

(iii) prohlášení o oprávnění přihlašovatele uplatnit právo přednosti z dřívější 
přihlášky k datu mezinárodního podání;

(iv) prohlášení původce o jeho původcovství k vynálezu (pouze pro účely 
určení Spojených států amerických);

(v) prohlášení o předuveřejnění nebo výjimkách, která nejsou na závadu 
novosti.

Tato prohlášení musí být v souladu se standardizovaným zněním stanoveným  
v odst. 211 až 215, a musí být uvedena v odd. VIII (i) až (v), jak bude podrobněji 
popsáno dále. Jsou-li v žádosti obsažena taková prohlášení, označí se příslušná 
kontrolní okénka v odd. VIII a počet každého druhu prohlášení se uvede v pravém 
sloupci. Pokud se týká možnosti opravy nebo doplnění prohlášení, viz prav. 26ter, 
odst. 216 a PCT Applicant´s Guide, Mezinárodní fáze.

Jestliže jsou okolnosti v některém případě takové, že standardizovaná znění  
nelze použít, přihlašovatel by se neměl snažit použít tato prohlášení podle  
prav. 4.17, ale spíše by měl příslušným národním požadavkům vyhovět při vstupu 
do národní fáze.

Skutečnost, že je učiněno prohlášení podle prav. 4.17, nepotvrzuje sama o sobě 
prohlašované skutečnosti; účinek těchto skutečností v příslušných určených stá-
tech bude zhodnocen určenými úřady podle uplatňovaného národního zákonodár-
ství.

I když není znění prohlášení přizpůsobeno standardizovanému znění, uvedenému 
v Administrativní směrnici ve smyslu prav. 4.17, každý určený úřad může přijmout 
takovéto prohlášení pro účely uplatňovaného národního zákonodárství, ale nevy-
žaduje se to od něho.

Podrobnosti, týkající se požadavků národního  
zákonodárství: 
Pro informaci o prohlášeních požadovaných každým určeným úřadem viz PCT  
Applicant´s Guide, příslušná národní kapitola.

Účinek v určených úřadech  
(prav. 51bis.2): 
Jestliže přihlašovatel předloží některé z prohlášení ve smyslu prav. 4.17(i) až (iv), 
obsahující požadované standardizované znění (buď s mezinárodní přihláškou, 
nebo Mezinárodnímu úřadu ve stanovené lhůtě podle prav. 26ter, nebo přímo ur-
čenému úřadu během národní fáze), určený úřad nemůže v národní fázi vyžadovat 
další doklady nebo důkazy o skutečnosti, které se prohlášení týká, pokud nemá  
určený úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti příslušného prohlášení.
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Neslučitelnost určitých bodů prav. 51bis.2(a)  
s národními zákonodárstvími  
(prav. 51bis.2(c)): 

Některé určené úřady informovaly Mezinárodní úřad, že uplatňované národní zá-
konodárství není slučitelné s některými prohlášeními ve smyslu prav. 4.17(i), (ii)  
a (iii). Tyto určené úřady jsou proto oprávněny vyžadovat další doklady nebo důkazy 
o skutečnostech, kterých se prohlášení týká. Aktuální informace o těchto úřadech 
jsou na stránkách WIPO: 
http: //www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html.

ODD. VIII (i) až (v)  
(všeobecně)

Různé oddíly pro prohlášení: 
V předtištěném formuláři žádosti je šest různých oddílů pro prohlášení - jeden od-
díl pro každé z pěti různých druhů prohlášení ve smyslu prav. 4.17 (odd. VIII (i) až  
odd. VIII (v)) a pokračovací list (pokračování odd. VIII (i) až (v)), který se použije  
v případě každého samostatného prohlášení, které se nevejde do příslušného  
odd. Název každého typu prohlášení, který lze nalézt ve standardizovaném znění 
uvedeném v Administrativní směrnici, je předtištěn na příslušném listu žádosti.

Samostatný list pro každé prohlášení: 
Každé prohlášení musí začínat na samostatném listu formuláře žádosti v odpoví-
dajícím odd. určeném pro prohlášení.

Názvy, body, čísla bodů, tečkované řádky, výrazy v kulatých závorkách  
a výrazy v hranatých závorkách: 
Předepsané standardizované znění prohlášení obsahuje názvy, různé body, čísla 
bodů, tečkované řádky, výrazy v kulatých závorkách a výrazy v hranatých zá-
vorkách. S výjimkou odd. VIII (iv), který obsahuje předtištěné standardizované 
znění, se v prohlášení uvedou pouze ty body, které se hodí pro potřebnou podporu 
tvrzení v tomto prohlášení (tj. vypustí se ty body, které se nepoužijí) a čísla bodů 
nemusí být uvedena. Tečkované řádky označují, kde je potřeba informaci doplnit. 
Výrazy v kulatých závorkách jsou návody pro přihlašovatele, týkající se informací, 
které se mají podle reálných okolností v prohlášení doplnit. Výrazy v hranatých 
závorkách jsou nepovinné a měly by se, použijí-li se, v prohlášení uvádět bez 
závorek. Pokud se nepoužijí, měly by se vypustit spolu s odpovídajícími hranatými 
závorkami.

Jmenování několika osob: 
V jednotlivém prohlášení může být jmenována více než jedna osoba. Jinak,  
s jednou výjimkou, může být provedeno pro každou osobu samostatné prohlášení.  
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Pokud se týká prohlášení původce ve vztahu k jeho autorství k vynálezu uvedenému  
v odd. VIII (iv), které se uplatní pouze pro účely určení Spojených států americ-
kých, každý původce musí být uveden v samostatném prohlášení (viz poznámky  
k odd. VIII (iv) níže). Znění prohlášení, uvedených v odd. VIII (i), (ii), (iii) a (v), mohou 
být, je-li to potřeba, převedena z jednotného do množného čísla.

Je třeba důrazně upozornit, že následující prohlášení musí být v jazyce 
formuláře žádosti (a v doslovném znění uvedeném v „Notes to the request 
form“, které jsou přílohou formuláře žádosti (PCT/RO/101)) a volný překlad 
do češtiny je uveden pouze pro informaci!

ODD. VIII (i)

Prohlášení o totožnosti původce  
(prav. 4.17(i) a odst. 211): 
 Prohlášení má následující znění: 
 „Prohlášení o totožnosti původce
 (prav. 4.17(i) a 51bis.1(a)(i)): 

 pokud se týká [této] mezinárodní přihlášky [č. PCT/.......]
 .......( jméno) .......(adresa) je původcem předmětu, pro který hodlá získat ochra-

nu pomocí [této] mezinárodní přihlášky“

Takovéto prohlášení není nutné, pokud se týká původce, který je uveden jako tako-
vý (jako jenom původce nebo jako přihlašovatel a původce) v odd. II nebo III podle 
prav. 4.5 nebo 4.6. Avšak jestliže je původce uveden jako přihlašovatel v odd. II 
nebo III podle prav. 4.5, prohlášení, pokud se týká oprávnění přihlašovatele požá-
dat o udělení patentu (prav. 4.17(ii)), může být vhodné. Jestliže nejsou údaje, pokud 
se týká původce ve smyslu prav. 4.5 nebo 4.6, uvedeny v odd. II nebo odd. III, 
toto prohlášení smí být kombinováno s předepsaným zněním prohlášení týkajícího 
se oprávnění přihlašovatele požádat o udělení patentu (prav. 4.17(ii)). Podrobnější 
informace o kombinovaném prohlášení, viz poznámky k odd. VIII (ii) dále. Podrob-
nější informace o prohlášení původce o jeho autorství k vynálezu pro účely určení 
Spojených států amerických, viz poznámka k odd. VIII (iv) dále.

ODD. VIII (ii)

Prohlášení o oprávnění přihlašovatele požádat o udělení patentu  
(prav. 4.17(ii) a odst. 212): 
Prohlášení musí mít následující znění s takovým vsunutím, vypuštěním, opaková-
ním a přeřazením skutečností vyjmenovaných jako body (i) až (viii), jaké je potřeba 
pro vysvětlení oprávnění přihlašovatele: 
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 „Prohlášení týkající se oprávnění přihlašovatele požádat k datu mezinárodního 
podání o udělení patentu 

 (prav. 4.17(ii) a 51bis.1(a)(ii)), 

 v případě, že prohlášení podle prav. 4.17(iv) se nehodí: 

 pokud se týká [této] mezinárodní přihlášky [č. PCT/.......],

. ......( jméno) je oprávněn požádat o udělení patentu z následujícího důvodu: 

(i) ....... (jméno) .......(adresa) je původcem předmětu, pro který hodlá získat 
ochranu pomocí [této] mezinárodní přihlášky

(ii) .......(jméno) je oprávněn jako zaměstnavatel původce .....(jméno původce)

(iii) smlouvy mezi ....... (jméno) a .......(jméno), ze dne .......

(iv) postoupení od ....... (jméno) .......komu ...... (jméno), ze dne .......

(v) svolení od ....... (jméno) ve prospěch ....... (jméno), ze dne .......

(vi) soudního příkazu vydaného ....... (název soudu) na převod od ....... (jméno) 
na ....... (jméno), ze dne .......

(vii) převodu oprávnění z ....... (jméno) na ....... (jméno) prostřednictvím ....... 
(uveďte druh převodu), ze dne ........

(viii) přihlašovatel změnil jméno z .......... (jméno) na ......... (jméno) dne ........... 
(datum)“

Body (i) až (viii) mohou být zařazeny podle toho, jak je potřeba vysvětlit opráv-
nění přihlašovatele. Toto prohlášení se použije pouze pro ty události, které 
nastaly před datem mezinárodního podání. Možné druhy převodu oprávnění 
v bodu (vii) zahrnují fúzi, koupi, dědictví, darování, atd. Pokud došlo k postupným 
převodům od původce, pořadí, ve kterém jsou převody v prohlášení uvedeny, 
musí odpovídat skutečnému sledu převodů a body mohou být obsaženy více než 
jednou, jak je nutné pro vysvětlení přihlašovatelova oprávnění. Pokud není pů-
vodce uveden v odd. II nebo odd. III, může být toto prohlášení provedeno jako 
kombinované prohlášení vysvětlující oprávnění přihlašovatele požádat o udělení 
patentu a totožnost původce. 

 V takovém případě úvodní fráze takového prohlášení musí znít takto: 
 „Kombinované prohlášení týkající se oprávnění přihlašovatele požádat k datu 

mezinárodního podání o udělení patentu (prav. 4.17(ii) a 51bis.1(a)(ii)) a týkající 
se totožnosti původce (prav. 4.17(i) a 51bis.1(a)(i)), v případě, kdy se prohláše-
ní podle prav. 4.17(iv) nehodí:„

Zbývající část kombinovaného prohlášení musí mít znění, jak je uvedeno v před-
cházejících odstavcích.

Podrobnosti, pokud se týká prohlášení o totožnosti původce, viz poznámky  
k odd. VIII (i) výše.
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ODD. VIII (iii)

Prohlášení o oprávnění přihlašovatele uplatnit právo přednosti  
z dřívější přihlášky  
(prav. 4.17(iii) a odst. 213): 
Prohlášení musí mít následující znění s takovým vsunutím, vypuštěním, opaková-
ním a přeřazením skutečností uvedených v bodech (i) až (viii), jaké je potřeba pro 
vysvětlení přihlašovatelova oprávnění: 

 „Prohlášení týkající se oprávnění přihlašovatele uplatnit k datu mezinárodního 
podání právo přednosti z dřívější přihlášky uvedené dále, kdy přihlašovatel není 
přihlašovatelem, který podal dřívější přihlášku, nebo kdy se od podání dřívější 
přihlášky změnilo jméno přihlašovatele 

 (prav. 4.17(iii) a 51bis.1(a)(iii)): 

 pokud se týká [této] mezinárodní přihlášky [č. PCT/......],
 .........( jméno) je oprávněn uplatnit právo přednosti z dřívější přihlášky č. ............ 
 z následujícího důvodu: 

(i) přihlašovatel je původcem předmětu, pro který hodlal získat ochranu po-
mocí dřívější přihlášky

(ii) .......(jméno) [je] [byl] oprávněn jako zaměstnavatel původce .......(jméno 
původce),

(iii) smlouvy mezi ....... (jméno) a ....... (jméno), ze dne .......

(iv) postoupení od ....... (jméno) ve prospěch ....... (jméno), ze dne .......

(v) svolení od ....... (jméno) ve prospěch ....... (jméno) ze dne .......

(vi) rozhodnutí soudu, vydaného ....... (název soudu), s účinkem převodu  
z ....... (jméno) na ....... (jméno), ze dne .......

(vii) převodu práv z ....... (jméno) na ....... (jméno) pomocí ....... (uveďte druh 
převodu), ze dne .......

(viii) jméno přihlašovatele se změnilo z ....... (jméno) na ....... (jméno) dne ....... 
(datum)“

Body (i) až (viii) mohou být zahrnuty podle toho, jak je potřeba vysvětlit přihlašovatelo-
vo oprávnění. Toto prohlášení se použije pouze pro ty události, které nastaly před 
datem mezinárodního podání. Dále, toto prohlášení lze použít pouze tehdy, jestliže je 
osoba nebo jméno přihlašovatele jiné než jméno přihlašovatele, který podal dřívější při-
hlášku, ze které se uplatňuje právo přednosti. Např. lze toto prohlášení použít, jestliže 
je pouze jeden přihlašovatel z pěti jiný, než přihlašovatelé uvedení u dřívější přihlášky. 

Možné druhy převodu oprávnění v bodu (vii) zahrnují fúzi, koupi, dědictví, darování 
atd. Jestliže byly provedeny postupné převody z přihlašovatele dřívější přihlášky, 
pořadí, ve kterém jsou převody uvedeny, by mělo odpovídat skutečnému sledu 
převodů, jaký je potřeba pro vysvětlení přihlašovatelova oprávnění.
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ODD. VIII (iv)

Prohlášení původce o jeho původcovství k vynálezu  
(prav. 4.17(iv) a odst. 214):
Standardizované znění prohlášení je předtištěno v odd. VIII (iv).

Jméno, bydliště, adresa a státní příslušnost musí být uvedeny pro každého  
původce. Pokud se jméno a adresa některého původce nepíše latinkou, musí 
být Jméno a adresa uvedeny latinkou. Všichni původci musí prohlášení pode-
psat a datovat, dokonce i když všichni nepodepisují stejnou kopii prohlášení 
(odst. 214(b)). 

Pokud jsou více než dva původci, musí být tito další původci uvedeni na stránce 
„Continuation of Box No. VIII (i) to (v)“. Pokračující list by měl být nadepsán „Con-
tinuation of Box No. VIII (iv)“ a uvádět jméno, bydliště, adresu a státní příslušnost 
každého dalšího původce, přičemž alespoň jméno a adresa musí být napsány la-
tinkou. 

V tomto případě „úplné prohlášení“ zahrnuje odd. VIII (iv) a pokračující list. Všichni 
původci se musí podepsat a datovat úplné prohlášení, dokonce i když všichni nepo-
depisují stejnou kopii prohlášení, a musí být předložena kopie každého samostatně 
podepsaného úplného prohlášení (odst. 214(b)). 

Pokud není prohlášení zahrnuto do žádosti, ale je dodáno později, MUSÍ být  
v textu odd. VIII (iv) uvedeno číslo PCT přihlášky.

ODD. VIII (v)

Prohlášení týkající se předuveřejnění, které není na závadu,  
nebo výjimek z nedostatku novosti  
(prav. 4.17(v) a odst. 215): 

Prohlášení musí mít následující znění, s takovým vsunutím, vypuštěním, opaková-
ním a přeřazením skutečností uvedených v bodech (i) až (iv), jaké je potřeba: 

 „Prohlášení týkající se předuveřejnění, které není na závadu, nebo výjimek  
z nedostatku novosti 

 (prav. 4.17(v) a 51bis.1(a)(v)): 

 ve vztahu k [této] mezinárodní přihlášce [č. PCT/......]

 ....... ( jméno) oznamuje, že předmět (této) mezinárodní přihlášky byl zveřej-
něn takto: 

 (i) druh zveřejnění (uveďte, co se hodí): 

  (a) mezinárodní výstava
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  (b) publikace

  (c) zneužitím

  (d) jinak: ....... (specifikujte)

 (ii)  datum zveřejnění: .......

 (iii)  název zveřejnění (je-li to možno): .......

 (iv)  místo zveřejnění (je-li to možno): ........“

Buď (a), (b), (c) nebo (d) bodu (i) by mělo být vždy v prohlášení obsaženo. Bod (ii) 
by měl být také vždy v prohlášení obsažen. Body (iii) a (iv) mohou být začleněny 
podle okolností.

ODD. IX

Listy tvořící mezinárodní přihlášku:
Počet listů různých částí mezinárodní přihlášky musí být uveden v kontrolním 
seznamu arabskými číslicemi. Listy obsahující některý z odd. VIII (i) až (v) (listy  
prohlášení) musí být započteny jako část žádosti. Je třeba poznamenat, že 
jakékoliv tabulky, včetně tabulek týkajících se výpisu sekvencí, musí být ne-
dílnou součástí popisu, a stránky, obsahující tyto tabulky, budou započítávány 
jako stránky mezinárodní přihlášky. Nadále již neexistuje ustanovení, které by 
umožnilo předložení těchto tabulek samostatně nebo snížení poplatku za tako-
véto podání.

Nukleotidové a/nebo aminokyselinové sekvence:

Podání v papírové podobě:
Jestliže je mezinárodní přihláška podána na papíře (použije se list „poslední 
list – papír“) a obsahuje údaje o jedné nebo více nukleotidových a/nebo amino-
kyselinových sekvencích, musí být výpis sekvencí uveden jako samostatná část 
popisu („sequence listing part of description“) v souladu se standardem obsa-
ženým v příloze C Administrativní směrnice, tedy vyhovující standardu WIPO 
ST.25. Počet stran výpisu sekvencí musí být uveden pod bodem (f) v odd. IX  
a zahrnut do celkového počtu listů. Dále, pokud je výpis sekvencí podán na pa-
píře, kopie výpisu sekvencí ve formě textového souboru dle přílohy C standardu 
ST.25 uloženého na pevném datovém nosiči(-ích) (spolu s požadovaným prohlá-
šením) by měla být připojena k mezinárodní přihlášce, jestliže je to vyžadováno 
mezinárodním rešeršním orgánem, ale pouze pro účely mezinárodní rešerše 
podle pravidla 13ter. Tudíž musí být v takových případech označena kontrolní 
okénka 8 a 9 v odd. IX. Dále, typ a počet nosičů jako jsou diskety, CD-ROMy, 
CD-R nebo jiné nosiče dat přijímané orgánem pro mezinárodní rešerši musí být 
označeny v bodu 8.
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Elektronické podání pomocí EFS-Webu u USPTO  
jako přijímacího úřadu (RO/US):

Viz NOTES TO THE REQUEST FORM (PCT/RO/101), p.7  
(www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm).  

Poznámky se týkají alternativ podání nukleotidových  
a/nebo aminokyselinových sekvencí.

Položky připojené k mezinárodní přihlášce:
Jestliže jsou k přihlášce připojeny určité položky, musí být označena odpovídají-
cí kontrolní okénka a každá případná poznámka musí být uvedena na tečkované 
řádce za příslušnou položkou, a počet těchto položek by měl být uveden na konci 
odpovídající řádky; podrobné vysvětlení je uvedeno dále pouze pokud se týká těch 
položek, které to vyžadují.

Kontrolní okénko č. 4: Označte toto kontrolní okénko, jestliže je spolu s meziná-
rodní přihláškou podána kopie generální plné moci; jestliže byla generální plná moc 
uložena u přijímacího úřadu a tento úřad jí přidělil referenční číslo, může se uvést 
toto číslo.

Kontrolní okénko č. 6: Označte toto kontrolní okénko, jestliže je podán spolu  
s mezinárodní přihláškou překlad mezinárodní přihlášky pro účely mezinárodní re-
šerše (prav. 12.3) a uveďte jazyk překladu.

Kontrolní okénko č. 7: Označte toto kontrolní okénko, jestliže je spolu s mezinárodní 
přihláškou podán vyplněný formulář PCT/RO/134 nebo jiný samostatný list obsahují-
cí údaje, týkající se uloženého mikroorganismu a/nebo jiného biologického materiálu. 
Jestliže je formulář PCT/RO/134 nebo jiný list, obsahující tyto údaje, zahrnut jako jeden 
z listů popisu (jak požadují některé určené úřady (viz PCT Applicant´s Guide, přílo- 
ha L), neoznačujte toto kontrolní okénko (další informace, viz pravidlo 13bis a odst. 209).

Kontrolní okénka č. 8 a 9: Jestliže je předložen v části popisu výpis sekvencí na 
papíře, měla by být kopie výpisu sekvencí ve tvaru textového souboru jako přílohy C/  
standardu ST.25 (spolu s požadovaným prohlášením) připojena k mezinárodní při-
hlášce, jestliže to tak vyžaduje orgán pro mezinárodní rešerši, ale pouze pro úče-
ly mezinárodní rešerše podle pravidla 13ter. V tomto případě musí být označena  
kontrolní okénka 8 a 9 v odd. IX.

Jazyk podání mezinárodní přihlášky  
(prav. 12.1(a) a 20.4(c) a (d)): 
Pokud se týká jazyka, ve kterém je mezinárodní přihláška podána, pro účely uzná-
ní data mezinárodního podání je, s výhradou následující věty, postačující, aby byly 
popis a nároky v jazyce nebo jednom z jazyků, přípustném pro přijímací úřad pro 
podávání mezinárodních přihlášek; tento jazyk bude uveden v tomto kontrolním 
okénku (pokud se týká jazyka anotace a textu na výkresech viz prav. 26.3ter(a)  
a (b); pokud se týká jazyka žádosti viz prav. 12.1(c) a 26.3ter(c) a (d)). 
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Upozorňujeme, že je-li mezinárodní přihláška podána u USPTO jako přijímacího 
úřadu, pro účely uznání mezinárodního data podání musí být všechny části me-
zinárodní přihlášky (žádost, popis, nároky, anotace a text na výkresech) v ang-
ličtině s výjimkou, že volný text v části popisu obsahující výpis sekvencí, který je  
v souladu se standardem uvedeným v příloze C Administrativní směrnice, může být  
v jiném jazyce než v angličtině.

ODD. X

Podpis 
(prav. 4.1(d), 4.15, 26.2bis(a), 51bis.1(a)(vi) a 90): 
Podpis musí být podpisem přihlašovatele; jestliže je několik přihlašovatelů, všichni 
musí být podepsáni. Avšak, v případě, kdy podpis jednoho nebo více přihlašovatelů 
chybí, přijímací úřad nebude vyzývat přihlašovatele k doplnění chybějícího podpi-
su(ů), je-li žádost podepsána alespoň jedním z přihlašovatelů.

Důležité: Oznámení o zpětvzetí může být podáno kdykoliv v průběhu mezinárodní 
fáze řízení. Toto oznámení musí být podepsáno přihlašovatelem nebo, pokud jsou 
dva nebo více přihlašovatelů, všemi přihlašovateli (prav. 90bis.5) nebo zástupcem 
nebo společným zmocněncem, jehož zmocnění je účinné na základě podpisu kaž-
dého z přihlašovatelů na žádosti, návrhu, samostatné plné moci (prav. 90.4(a)) nebo 
generální plné moci (prav. 90.5(a)), dle volby.

Pro účely řízení v národní fázi je každý určený úřad oprávněn požadovat pro stvr-
zení mezinárodní přihlášky po každém přihlašovateli, který nepodepsal žádost, aby 
tento podpis doplnil.

V případě, kdy není na žádosti podpis přihlašovatele, ale je podepsána zá-
stupcem nebo společným zmocněncem, musí být předložena samostatná plná 
moc zmocňující zástupce nebo společného zmocněnce, nebo kopie generální 
plné moci, kterou vlastní přijímací úřad. Jestliže plná moc není podána spolu 
s žádostí, přijímací úřad vyzve přihlašovatele k doplnění. To neplatí v případě, 
kdy se přijímací úřad vzdal požadavku na předkládání samostatné plné moci 
zástupce (podrobně o každém přijímacím úřadu viz PCT Applicant´s Guide, 
příloha C).

DODATKOVÝ ODD.

Případy, kdy lze použít tento dodatkový oddíl a způsob uvedení údajů, jsou vysvět-
leny v levém sloupci tohoto oddílu.

Položky 2 a 3: I když je provedeno označení týkající se položek 2 a 3 podle  
prav. 49bis.1(a), (b) nebo (d), bude přihlašovatel žádán o uvedení tohoto oznámení 
při vstupu do národní fáze před příslušným určeným úřadem.
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Pokud si přihlašovatel přeje upřesnit, že mezinárodní přihláška má být projed-
návána v některém určeném státě jako přihláška užitného vzoru, viz poznámky 
k odd. V.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Jazyk korespondence 
(prav. 92.2 a odst. 104): 
Každý dopis od přihlašovatele přijímacímu úřadu musí být v jazyce podání me-
zinárodní přihlášky s tím, že jestliže má být mezinárodní přihláška zveřejněna  
v jazyce překladu požadovaném podle prav. 12.3, takový dopis musí být v jazyce  
tohoto překladu; avšak přijímací úřad může schválit použití jiného jazyka.

Každý dopis od přihlašovatele Mezinárodnímu úřadu musí být ve stejném jazyce  
jako mezinárodní přihláška, jestliže je tímto jazykem angličtina nebo francouzšti-
na; každopádně musí být v angličtině nebo francouzštině, podle volby přihlašo-
vatele.

Každý dopis od přihlašovatele orgánu pro rešerši (ISA) musí být ve stejném jazyce  
jako mezinárodní přihláška s tím, že jestliže byl předán překlad mezinárodní při-
hlášky pro účely mezinárodní rešerše podle prav. 23.1(b), takovýto dopis je v jazyce  
překladu. Avšak ISA může schválit i použití jiného jazyka.

Uspořádání částí a číslování listů mezinárodní přihlášky  
(prav. 11.7 a odst. 207):
Části mezinárodní přihlášky musí být řazeny v následujícím pořadí: žádost; popis 
(kromě části, obsahující výpis sekvencí, je-li); nárok(-y); anotace; výkresy (jsou-li); 
část popisu, obsahující výpisy sekvencí (jsou-li).

Všechny listy popisu (kromě části, obsahující výpisy sekvencí), nároků a anotace 
musí být očíslovány za sebou jdoucími arabskými číslicemi, čísla se umístí nahoře 
nebo dole uprostřed listu, ale ne na okraji, který musí zůstat čistý. Číslo každého  
listu výkresů musí sestávat ze dvou arabských číslic oddělených šikmou čarou, 
první je číslo listu a druhé je celkový počet listů výkresů (např. 1/3, 2/3, 3/3). Číslo-
vání listů části popisu, obsahující výpisy sekvencí, viz odst. 207.

Uvádění spisové značky přihlašovatele nebo zástupce na listech popisu (kro-
mě části obsahující výpisy sekvencí), nároků, anotace, výkresů a části popisu  
s výpisy sekvencí (prav. 11.6(f)): spisová značka uvedená v žádosti může být také 
uvedena v levém rohu horního okraje, do 1,5 cm od horního okraje každého listu 
mezinárodní přihlášky.
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POZNÁMKY KE „KALKULAČNÍMU LISTU“  
(příloha formuláře pcT/ro/101)

Účelem kalkulačního listu je napomoci přihlašovateli identifikovat předepsané po-
platky a vypočítat splatnou částku. Důrazně se doporučuje, aby přihlašovatel vy-
plnil list uvedením příslušných částek do jednotlivých polí a předložil kalkulační 
list při podání mezinárodní přihlášky. To pomůže přijímacímu úřadu ověřit výpočet  
a nalézt případné chyby.

Informace o platných poplatcích lze získat od přijímacího úřadu. Částky za meziná-
rodní přihlašovací poplatek a rešeršní poplatek se mohou měnit v důsledku změn 
kurzů. Přihlašovatel by si tedy měl zkontrolovat, jaké jsou aktuální výše poplatků. 
Všechny poplatky musí být zaplaceny do jednoho měsíce od data přijetí meziná-
rodní přihlášky.

VÝPOČET PŘEDEPSANÝCH POPLATKŮ

Odd. T: Předávací poplatek („Transmittal Fee“) je určen ve prospěch přijíma-
cího úřadu (prav.14.1). Výše částky, je-li, je stanovena přijímacím úřadem. Musí 
být zaplacen do jednoho měsíce od data obdržení mezinárodní přihlášky přijí-
macím úřadem. Informace o tomto poplatku je uvedena v PCT Applicant´s Guide, 
příloha C. 

Odd. S: Rešeršní poplatek („Search fee“) je určen ve prospěch orgánu pro me-
zinárodní rešerši (ISA) (prav. 16.1). Výše rešeršního poplatku je stanovena ISA. 
Musí být zaplacen do jednoho měsíce od data obdržení mezinárodní přihlášky 
přijímacím úřadem. Informace o tomto poplatku je uvedena v PCT Applicant´s 
Guide, příloha D.

Pokud jsou dva nebo více kompetentních orgánů ISA, musí přihlašovatel uvést 
svou volbu na místě ve formuláři (PCT/RO/101) k tomu určeném a zaplatit meziná-
rodní rešeršní poplatek ve výši stanovené zvoleným ISA. Informace o kompetent-
ních ISA a o tom, zda má přihlašovatel možnost volby mezi dvěma či více orgány 
ISA, je uvedena v PCT Applicant´s Guide, příloha C.

Odd. I: Mezinárodní přihlašovací poplatek („International filing fee“): výše mezi-
národního přihlašovacího poplatku je závislá na počtu listů mezinárodní přihlášky 
uvedených v odd. IX žádosti, jak je vysvětleno dále.

Tento počet je celkový počet listů „Total number of sheets“, uvedených v odd. IX 
žádosti, který zahrnuje skutečný počet listů výpisu sekvencí v části popisu, pokud 
je výpis sekvencí podán v papírové podobě a nikoliv jako textový soubor podle 
přílohy C/standardu ST.25.

Mezinárodní přihlašovací poplatek musí být zaplacen do jednoho měsíce od data 
obdržení mezinárodní přihlášky přijímacím úřadem.
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Slevy z poplatků:

Přihlašovatelé mohou mít nárok na slevy, které jsou uvedeny v tabulce k PCT po-
platkům (PCT Fee Tables, http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf) a v PCT Applicant´s 
Guide, příloha C. Pokud se nárokuje sleva, pak by měla být snížená částka uvede-
na v kalkulačním listu. Slevy lze uplatnit, pokud je mezinárodní přihláška podána 
v elektronické formě a/nebo pokud je přihlašovatel fyzická osoba z určitých států. 
Tyto dva typy slev jsou vysvětleny dále.

Snížení mezinárodního přihlašovacího poplatku,  
pokud je mezinárodní přihláška podána v elektronické formě: 

Pokud je mezinárodní přihláška podána v elektronické formě, je celková částka 
mezinárodního přihlašovacího poplatku snížena v závislosti na tom, jaké elektro-
nické formáty byly použity. 

Mezinárodní přihlašovací poplatek je snížen o: 100 švýcarských franků (nebo 
ekvivalent této částky v měně, ve které je mezinárodní přihlašovací poplatek přijíma-
címu úřadu placen) u mezinárodní přihlášky, kde žádost není ve znakově kódova-
ném formátu (viz PCT Sazebník poplatků, bod 4(b)); 200 švýcarských franků (nebo 
ekvivalent této částky v měně, ve které je mezinárodní přihlašovací poplatek přijíma-
címu úřadu placen) u mezinárodní přihlášky, kde žádost je ve znakově kódovaném 
formátu (viz PCT Sazebník poplatků, bod 4(c)); 300 švýcarských franků (nebo ekvi-
valent této částky v měně, ve které je mezinárodní přihlašovací poplatek přijímacímu 
úřadu placen) u mezinárodní přihlášky, kde žádost, popis, nároky a anotace jsou ve 
znakově kódovaném formátu (viz PCT Sazebník poplatků, bod 4(d)). Podrobnosti lze 
nalézt v PCT Applicant´s Guide, Mezinárodní fáze a příloha C, stejně jako v Úředních 
sděleních (PCT Gazette) a PCT Newsletter. Jelikož  mezinárodní přihlášky podané  
v elektronické formě budou obsahovat formulář žádosti a kalkulační list v elektro-
nické formě, nejsou v kalkulačním listu připojeném k formuláři PCT/RO/101 uvede-
ny žádné podrobnosti k této slevě.

Pozn. ÚPV: Informace, týkající se softwaru ePCT, jak jej získat a jaké jsou po-
žadavky na hardware, je možno získat na Internetu na stránkách WIPO (http://
www.wipo.int/pct).

Snížení mezinárodního přihlašovacího poplatku  
pro přihlašovatele z některých států: 

Přihlašovatel, který je fyzickou osobou a který je občanem a má sídlo ve státě, který je 
na seznamu států, kde hrubý domácí produkt na hlavu je nižší než 25 000 amerických 
dolarů (podle nejnovějšího desetiletého průměru hrubého domácího produktu 
na hlavu při konstantní hodnotě amerického dolaru z roku 2005, publikovaného 
Organizací spojených národů), a jehož občané a residenti, kteří jsou fyzickými 
osobami, podali méně než 10 mezinárodních přihlášek (na milión obyvatel) nebo 
méně než 50 mezinárodních přihlášek za rok (v absolutních číslech) podle nejno-
vějších údajů týkajících se průměrného počtu ročních podání za posledních pět 
let, zveřejněných Mezinárodním úřadem; nebo přihlašovatel, ať již je nebo není 
fyzickou osobou, který je občanem a má sídlo ve státě, který je na seznamu států 
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klasifikovaných Organizací spojených národů jako nejméně rozvinutá země, má 
nárok na snížení některých PCT poplatků, včetně mezinárodního přihlašovacího 
poplatku, o 90 %. 

Pokud je více přihlašovatelů, musí uvedená kritéria splňovat každý z nich. Sníže-
ní mezinárodního přihlašovacího poplatku je automatické pro přihlašovatele, který 
(kteří) je (jsou) takto označen(-i) na základě uvedení jména, občanství a místa 
pobytu v odd. II a III formuláře žádosti.

Snížení poplatku je možné dokonce i tehdy, když jeden nebo více přihlašovatelů 
není ze smluvního státu PCT, za podmínky, že každý z nich má občanství a místo 
pobytu ve státě, který splňuje výše uvedené požadavky a že alespoň jeden z při-
hlašovatelů má občanství nebo sídlo ve smluvním státě PCT a je tedy oprávněn 
podat mezinárodní přihlášku.

Informace o PCT smluvních státech, jejichž občané a rezidenti mohou využí-
vat výše uvedenou 90% slevu některých PCT poplatků, včetně mezinárodního 
přihlašovacího poplatku, je obsažena v PCT Applicant´s Guide, Příloha C, a na 
webových stránkách WIPO (viz http://www.wipo.int/pct/en/) a také v publikova-
ných a pravidelně aktualizovaných Úředních sděleních (PCT Gazette) a PCT 
Newsletter.

Pozn.: Česká republika je uvedena v seznamu států s hrubým domácím produktem 
na hlavu nižším než 25 000 amerických dolarů.

Výpočet mezinárodního přihlašovacího poplatku  
v případě snížení poplatku:

Pokud je (jsou) přihlašovatel(-é) oprávněn(-i) požadovat slevu z mezinárodního při-
hlašovacího poplatku, celková částka vepsaná do odd. [I] je 10 % z mezinárodního 
přihlašovacího poplatku (viz dále).

Odd. P: Poplatek za prioritní doklad („Fee for priority document“) (prav. 
17.1(b)): Pokud přihlašovatel požádá tím, že označí příslušné kontrolní okénko  
v odd. VI žádosti, aby přijímací úřad vyhotovil a předal Mezinárodnímu úřa-
du ověřenou kopii dřívější přihlášky, jejíž prioritu nárokuje, vyplní se příslušná 
částka stanovená přijímacím úřadem (pro informaci viz PCT Applicant´s Guide, 
příloha C).

Pokud není tento poplatek zaplacen nejpozději před uplynutím 16 měsíců od data 
priority, má přijímací úřad za to, že žádost nebyla podána (prav.17.1(b)).

Odd. RP: Poplatek za navrácení práva přednosti („Fee for the restoration of 
the right of priority“, prav. 26bis.3(d)): Pokud přihlašovatel požádá v příslušné lhů-
tě podle prav. 26bis.3(e), aby přijímací úřad navrátil právo přednosti v souvislosti  
s dřívější přihláškou, jejíž priorita je nárokována v mezinárodní přihlášce, uvede se 
částka stanovená za tuto službu přijímacím úřadem (pro informaci, viz PCT Appli-
cant´s Guide, příloha C).
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Odd. ES: Poplatek za dokumenty k dřívější rešerši („Fee for earlier search do-
cuments“, prav. 12bis.1(c)): Pokud přihlašovatel požádá tím, že označí příslušné 
kontrolní okénko v odd. VII žádosti, aby přijímací úřad připravil a předal orgánu 
ISA kopie dokumentů v souvislosti s dřívější rešerší, jejíž výsledky mají být na 
žádost přihlašovatele vzaty orgánem ISA v úvahu (tato žádost může být podá-
na pouze tehdy, pokud byla dřívější rešerše provedena stejným úřadem, jako 
který působí jako přijímací úřad (prav.12bis.1(c))), uvede se částka stanovená 
za tuto službu přijímacím úřadem (pro informaci, viz PCT Applicant´s Guide,  
příloha C).

Celkem (Total box): V tomto odd. by měla být uvedena celková částka z odd. T, 
S, I, P, RP a ES: Pokud si to přihlašovatel přeje, měna, nebo měny, v nichž jsou 
splatné poplatky, může být uvedena vedle nebo v odd. „celkem“.

ZPŮSOB PLACENÍ

Za účelem pomoci přijímacímu úřadu při identifikaci typu platby předepsaných po-
platků se doporučuje označit příslušné okénko. Podrobnosti ke kreditní kartě se 
neuvádějí na kalkulační list. Předávají se samostatně a zabezpečenými prostředky 
přijatelnými pro příjímací úřad

Autorizace, oprávnění k účtování (nebo ukládání)  
částek z běžného účtu

Přijímací úřad nebude připisovat (nebo odepisovat) poplatky na běžných účtech 
dokud není podepsáno oprávnění k nakládání s běžným účtem a uvedeno číslo 
běžného účtu. 

Pozn.: V ÚPV pro platby k PCT přihláškám není tento způsob plateb možný.

Aktuální informace o poplatcích spojených s podáním  
mezinárodní přihlášky PCT u ÚPV ČR jako přijímacího úřadu  
jsou zveřejněny na stránkách Úřadu:

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/vynalezy/prihl_do_zahr/provade-
ni_plateb_dle_smlouvy_PCT_01012021.pdf

Úřad průmyslového vlastnictví jako přijímací úřad má u Československé ob-
chodní banky, Na Příkopě 18, 115 20 Praha 1 otevřený účet č. 212883802 v měně 
EUR, který byl zřízen za účelem shromažďování poplatků od přihlašovatelů v sou-
vislosti s mezinárodní přihláškou PCT a předávání těchto poplatků příslušným  
organizacím (EPO, VPI, WIPO) do zahraničí.

Přihlašovatel složí příslušný obnos v měně EUR v sečtené výši PCT  
poplatků (tedy mezinárodního přihlašovacího a rešeršního) na účet ÚPV:

https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/vynalezy/prihl_do_zahr/provadeni_plateb_dle_smlouvy_PCT_01012021.pdf
https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/vynalezy/prihl_do_zahr/provadeni_plateb_dle_smlouvy_PCT_01012021.pdf


30

Majitel účtu:  Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 6 

Číslo účtu:  212883802 / 0300

IBAN:  CZ46 0300 0000 0002 1288 3802

SWIFT:  CEKOCZPP

Měna:  EUR 

Adr. banky: Československá obchodní banka,

  Na Příkopě 18, 115 20 Praha 1
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Nejaktuálnější informace najdete vždy na stránkách Úřadu - upv.gov.cz
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