ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a
Telefon: 220 383 111
E-mail: posta@upv.cz

160 68 Praha 6
Fax: 224 324 718

WWW.UPV.CZ

VÝPIS Z REJSTŘÍKU

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE o spisu
Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem:
- Vynález / Patent (PV)

- Užitný vzor (PUV)
- Průmyslový vzor (PVZ)
- Evropský patent (EP)
- Ochranná známka (OZ)
- Označení původu / zeměpisné označení (OP / ZO)
- Dodatkové ochranné osvědčení (SPC)
Uveďte spisovou(-é) značku(-y) přihlášky(-ek):

Pozn.: V případě přihlášky vynálezu je nezbytné vždy uvést i rok podání přihlášky.

Pokud jste neuvedli spisovou(-é) značku(-y) přihlášky(-ek), uveďte číslo patentu(-ů) / zápisu(-ů) do rejstříku:

FORMULÁŘ (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.)
Podání zpoplatněná:
- Žádost o výpis z rejstříku
- Žádost o úplný výpis z rejstříku OZ (včetně historie)
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Žadatel
Vyplňte údaje v tomto pořadí a oddělte čárkami:
Firma nebo Příjmení a Jméno, Titul, IČ1, Datum narození1, Ulice a číslo, Město, PSČ, Tel., Fax, E-mail.

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ (Vyplňte jen v případě, je-li adresa pro doručování odlišná od adresy žadatele.)
Firma:
Příjmení:

Titul před jm.:

Titul za jm.:

Jméno:
Ulice a číslo:

Telefon:

Město:

Fax:

PSČ:

E-mail:

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
Poplatek

100 Kč za každou i započatou stránku výpisu z rejstříku.

**Způsob platby (Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.):
- Složenkou
- Převodem z účtu *
- Hotově v pokladně Úřadu
- Kolkem
Pozn.:		

Správní poplatek je splatný při podání žádosti.
*) Číslo účtu správních poplatků ÚPV: 3711-21526001/0710
**) Ostatní informace jsou uvedeny v nápovědě.				

						

Místo pro nalepení kolku

1 nepovinný údaj
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POZNÁMKA

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.

Datum

Formulář č. Z24

Podpis
(u právnické osoby případně i razítko)
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Nápověda pro vyplnění formuláře č. Z24
VÝPIS Z REJSTŘÍKU
Formulář slouží pro podání žádosti o výpis z rejstříku nebo žádosti o úplný výpis (tj. výpis obsahující nejen aktuálně platné údaje)
z rejstříku ochranných známek k alespoň jednomu spisu téže skupiny průmyslového práva.
Základní údaje o spisu
Z nabídky se vybere a označí křížkem pouze jedna možnost. V případě požadavku na podání žádosti ke spisům z různých skupin
průmyslového práva (například pro ochranné známky a patenty) je třeba podat samostatné formuláře žádostí pro každou skupinu
zvlášť. Uvede se spisová značka přihlášky nebo několik spisových značek přihlášek, pro které se žádost podává. Spisovou značkou se zpravidla rozumí číslo, které bylo přiřazeno přihlášce při jejím podání do Úřadu (označované též jako značka spisu nebo
číslo přihlášky), např. 12345. U přihlášky vynálezu je nutné vždy uvést i rok podání přihlášky (např. 2008-153). Pro identifikaci spisu je možno uvést ještě i číslo patentu nebo číslo zápisu do rejstříku. U evropských patentů se uvede číslo uděleného evropského
patentu (např. 1260784), případně doplněné číslem evropské patentové přihlášky (Application No., např. 02011133.2).
Formulář
Z nabídky se vybere pouze jedna možnost. Nelze vzájemně kombinovat jednotlivé žádosti. O úplný výpis z rejstříku (tj. výpis
obsahující nejen aktuálně platné údaje z rejstříku) je možno žádat jen u ochranných známek.
Žadatel
Uvedou se předepsané údaje o osobě, která podává sama nebo prostřednictvím zástupce žádost. Zástupce zde své osobní údaje
nevyplňuje. E-mail a údaje o telefonním a faxovém čísle nejsou povinné, je však vhodné je uvádět.
Adresa pro doručování
Vyplňuje se jen v případě, že je požadováno zasílat korespondenci Úřadu na adresu v ČR, která je odlišná od adresy žadatele.
Pokud se bude doručovat na P.O.BOX, pak se „P.O.BOX“ s číslem napíše do pole „Ulice a číslo“.
Informace o výši správního poplatku
Při podání zpoplatněné žádosti je třeba uhradit příslušný správní poplatek (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Výpis
z rejstříku patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů je obvykle v rozsahu 1 stránky, výpis z rejstříku ochranných známek
minimálně v rozsahu 2 stran. Bližší informace je možno získat na informačním středisku ÚPV nebo na www.upv.cz .
Správní poplatek je splatný při podání a může být uhrazen kolkovými známkami, v hotovosti v pokladně správních poplatků
v budově Úřadu průmyslového vlastnictví či složenkou nebo převodem na účet správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví č. 3711-21526001/0710 s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol (VS) je identifikací bezhotovostní platby
a musí být vždy uveden. Jde o číslo, které je složeno:
- u přihlášek vynálezů (patentů) z číslice 1 a ze spisové značky (např. PV 2004-157 má VS 12004157);
- u užitných vzorů z číslice 6 a ze spisové značky (např. PUV 1999-12341 má VS 6199912341);
- u průmyslových vzorů z číslice 7 a ze spisové značky (např. PVZ 2003-27800 má VS 7200327800);
- u evropských patentů z čísla evropského patentu (např. EP 1 444 521 má VS 1444521);
- u ochranných známek z číslice 3 a ze spisové značky (např. ochranná známka spisové značky O-123456 má VS 3123456);
- u označení původu/zeměpisného označení z číslice 8 a ze spisové značky (např. OP/ZO 2006-325 má VS 82006325);
- u dodatkových ochranných osvědčení z číslice 9 a ze spisové značky (např. SPC/CZ 2002/32 má VS 9200232).
Poznámka
Slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí. Může zde být například upřesněn požadavek na počet
vyhotovení výpisu, požadavek na osobní převzetí apod.
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