
Některé základní platby 

v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví v ČR 
 

Platné od 1. 1. 2014 v Kč 

 

VYNÁLEZY - základní poplatky a sazby PS ČVUT v Praze 
Úkon Správní poplatek (Kč) 
Podání přihlášky vynálezu - přihlašovatel není autor 1.200,- 
                                      - přihlašovatel je autor 600,- 
Žádost o provedení úplného průzkumu – do 10 nároků  3.000,- 
11. a každý další nárok 500,- 
Žádost o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele či patentu na  600,- 
jiného majitele   
Žádost o zápis licence do rejstříku Úřadu 600,- 
Žádost o zápis dalšího původce či přihlašovatele/majitele 0,- 
Žádost o zápis změny jména, názvu, bydliště, sídla…. 0,- 
Podání návrhu na určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu 5.000,- 
Podání návrhu na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí  2.000,- 
účinnosti, evropského patentu, dodatkového ochranného osvědčení   
Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu 1.000,- 
Vydání patentové listiny do 10 stran strojopisu 1.600,- 
Vydání patentové listiny nad 10 stran, každá další strana 100,- 
Udržovací poplatky 1.- 4.rok, za každý rok 1.000,- 
5.-8. rok, za každý rok 2.000,- 
9. rok 3.000,- 
10. rok 4.000,- 
Za každý další rok se přičítá správní poplatek ve výši 2.000,- Kč   

 

 

 

 

 

 

 



UŽITNÉ VZORY - základní poplatky a sazby PS ČVUT v Praze 
Úkon Správní poplatek (Kč) 
Podání přihlášky užitného vzoru - přihlašovatel není autor 1.000,- 
Žádost o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele či o převod  500,- 
užitného vzoru na jiného majitele  600,- 
Žádost o zápis dalšího původce či přihlašovatele/majitele  0,- 
Žádost o zápis změny jména, názvu, bydliště, sídla…. 0,- 
Žádost o zápis licence do rejstříku Úřadu  600,- 
Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu 1.000,- 
Podání návrhu na určení zda technické řešení spadá do rozsahu  5.000,- 
zapsaného užitného vzoru    
Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru (kauce 2.500,-) 2.000,- 
Žádost o každé prodloužení platnosti užitného vzoru 6.000,- 

 

 

PRŮMYSLOVÉ VZORY – základní poplatky a sazby PS ČVUT v Praze 
Úkon  Správní poplatek (Kč) 
Podání přihlášky průmyslového vzoru - přihlašovatel není autor 1.000,- 
Převzetí zastoupení, podání hromadné přihlášky  500,- 
 - přihlašovatel není autor 1.000,- 
 - přihlašovatel je autor 500,- 
Za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce  600,- 
není-li přihlašovatelem autor   
Za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce je-li  300,- 
přihlašovatelem autor    
Žádost o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele či o převod  600,- 
průmyslového vzoru na jiného majitele   
Žádost o zápis dalšího původce či přihlašovatele/majitele  0,- 
Žádost o zápis změny jména, názvu, bydliště, sídla…. 0,- 
Žádost o zápis licence do rejstříku Úřadu  600,- 
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru 2.000,- 
za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném 
průmyslovém vzoru 

800,- 

Žádost o 1. prodloužení platnosti průmyslového vzoru  3.000,- 
Žádost o 2. prodloužení platnosti průmyslového vzoru 6.000,- 
Žádost o 3. prodloužení platnosti průmyslového vzoru 9.000,- 
Žádost o 4. prodloužení platnosti průmyslového vzoru 12.000,- 

 

 

 

 



OZNAČENÍ PŮVODU - základní poplatky PS ČVUT v Praze 
Úkon Správní poplatek (Kč) 
Podání individuální ochranné známky do rozsahu 3 tříd výrobků a  5.000,- 
služeb   
Podání kolektivní ochranné známky do rozsahu 3 tříd výrobků a služeb 10.000,- 
Každá další třída 500,- 
Podání námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku  1.000,- 
Žádost o obnovu zápisu individuální ochranné známky 2.500,- 
Žádost o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky 5.000,- 
Žádost o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podaná po  5.000,- 
uplynutí ochranné doby (nejdéle do 6 měsíců od tohoto data)    
Žádost o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podaná po  10.000,- 
uplynutí ochranné doby (nejdéle do 6 měsíců od tohoto data)    
Žádost o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele či přechodu  600,- 
práva k ochranné známce na jiného majitele    
Žádost o zápis změny jména, názvu, bydliště, sídla, apod., zúžení seznamu  0,- 
výrobků a služeb, zápis či změna zástupce, zápis licenční smlouvy,    
změna licenční smlouvy apod.   
Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 2.500,- 
Žádost o obnovení mezinárodního zápisu 3.000,- 
Žádost o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné  500,- 
známky    
Podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky 2.000,- 
Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu 1.000,- 

 


