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PŘIHLÁŠKA TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU 
se žádostí o zápis topografie polovodičového výrobku do rejstříku

NÁZEV POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU

Formulář č. P07 verze: 2017    1/5

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

Spisová značka přihlášky:

Potvrzení o přijetí  
vydáno dne:

Vyřizuje

Kód

PTO

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:
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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:

ZÁsTUPCE PŘIHLAŠOVATELE 

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.

PŘiHLaŠoVaTEL nEnÍ zaSToUPEn (označte křížkem.)
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Číslo prezidiální plné moci: Číslo jednací zástupce:

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.)

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:

DEN PRVNíHO, NIKOLIV VŠAK sKRyTÉHO OBCHODNíHO VyUžITí

PROHLÁŠENí O NAByTí PRÁVA NA OCHRANU (Vybrané možnosti označte křížkem.)

Přihlašovatelem je původce topografie ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zák.*

Topografie byla vytvořena za podmínek podle ustanovení § 3 odst. 2 zák.*

Přihlašovatelem je osoba ve smyslu ustanovení § 4. zák.*

*  zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků

sEZNAm PŘíLOH (Vybrané možnosti označte křížkem.)

- Výkres(-y) nebo topografie počet

- Výkres(-y) s úpravou nečitelnosti počet

- Polovodičový(-é) výrobek(-y) počet

- Strany popisu počet

- Doplňující listy tiskopisu žádosti počet

- Plná moc (Činí-li podání zástupce, je třeba plnou moc doložit v originále či ověřené kopii.)

- Další doklady počet

Ev. č. ČaK: reg. č. KPz:



Správní poplatek za podání přihlášky topografie polovodičových výrobků je stanoven na 5 000,- Kč.

INFORmACE O VÝŠI sPRÁVNíHO POPLATKU 
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Poznámka:    Správní poplatek se platí při podání přihlášky. 
  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

POZNÁmKA
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Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o zápis topografie polovodičového výrobku.

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

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 poskytova-
nou podle příslušných právních předpisů. nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se  
platnosti průmyslových práv.

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



INFORmACE PRO PŘIHLAŠOVATELE TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU

ŘíZENí O PŘIHLÁŠKÁCH TOPOGRAFIí POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ UPRAVUjE ZEjmÉNA:
-  zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (dále jen „zákon  
 o topografiích“), a zákona č. 501/2004 Sb.
-  zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákonů č. 519/1991 Sb., 
 č. 116/2000 Sb.
-  instrukce Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 1. ledna 1992, kterou se upravují formální náležitosti přihlášky topografie 
 polovodičového výrobku (dále jen „instrukce“).
-  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

PŘIHLÁŠKA TOPOGRAFIE 
Přihláška topografie musí obsahovat:
- žádost o zápis do rejstříku topografií;
- podklady umožňující identifikaci topografie;
- potřebné přílohy.
Textové části přihlášky topografie musí být v českém jazyce. Pokud jsou textové části v cizím jazyce, vyzve Úřad přihlašova-
tele, aby ve stanovené lhůtě předložil jejich překlad do českého jazyka. není-li překlad ve stanovené lhůtě předložen, Úřad  
řízení o přihlášce topografie zastaví.
Přihlášku topografie lze podat v písemné podobě osobně v podatelně Úřadu nebo prostřednictvím pošty..

žÁDOsT O ZÁPIs DO REjsTŘíKU TOPOGRAFIí 
žádost o zápis do rejstříku topografií se předkládá v jednom vyhotovení, a to zpravidla na tiskopisu, který je k dispozici v poda-
telně Úřadu.
žádost musí obsahovat:
a) příjmení, jméno, příp. titul, úplnou adresu bydliště včetně PSČ, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem  
 právnická osoba, její úplný název v rejstříkovém znění, a úplnou adresu sídla včetně PSČ;
b) stručné označení topografie v rozsahu nejvýše 15 slov; jako označení může být použito názvu a určení výrobku, ve kterém  
 je topografie obsažena s uvedením oblasti jeho použití;
c) výslovný projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis topografie do rejstříku (na tiskopise je již předtištěn);
d) příjmení, jméno, příp. titul a úplnou adresu sídla včetně PSČ zástupce (pokud je přihlašovatel zastoupen); je-li zástupcem   
 právnická osoba, její úplný název a úplnou adresu sídla včetně PSČ; zastoupení zahraničních přihlašovatelů při řízení před  
 Úřadem je povinné;
e) datum prvního, nikoliv však skrytého obchodního využití topografie za předpokladu, že přihlašovatel uplatňuje k tomuto datu 
 vznik ochrany;
f) údaj o nabytí práva na ochranu;
g) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

PODKLADy UmOžňUjíCí IDENTIFIKACI TOPOGRAFIE
Pro účely identifikace topografie musí být předloženy výkresy nebo fotografie vzorů vrstev pro výrobu polovodičového výrobku,  
nebo masek pro výrobu polovodičového výrobku anebo jednotlivých vrstev polovodičového výrobku, očíslovaných podle ča-
sové posloupnosti při výrobě. Detaily rozhodné pro identifikaci topografie musí být na výkresech nebo fotografiích rozlišitelné.
Výkresy nebo fotografie musí být předloženy na listech formátu a4 (210 x 297 mm); výkresy, pokud jsou na listech papíru,  
mohou však být předloženy i na formátu a3 (297 x 420 mm) upraveném do formátu a4. Pokud mají výkresy nebo fotografie  
na dvou nebo více listech představovat jediný a úplný výkres nebo fotografii, uspořádají se na jednotlivých listech tak, aby  
z nich bylo možno sestavit úplný výkres nebo fotografii, aniž by byla část výkresu nebo fotografie na jednotlivých výkresech nebo  
fotografiích překryta.
Přihlašovatel může současně předložit i samotný polovodičový výrobek ve dvojím vyhotovení (který by bylo možno použít např. 
při sporech jako interpretačního prostředku), popřípadě vysvětlující popis k pořadí předložených výkresů nebo k některému  
z nich.
V případě, že přihlašovatel využije svého práva označit některé části topografie jako obchodní nebo výrobní tajemství, musí 
předložit dvě sady výkresů nebo fotografií. V jedné sadě výkresů nebo fotografií se utajované části znečitelní (např. začerní)  
a každý list této sady musí být v levém horním rohu označen písmenem T.
zobrazení na výkresech mohou být provedena v tzv. obrysovém provedení, tj. v čarách oddělujících jednotlivé oblasti struktury 
polovodičového výrobku nebo v tzv. plošném provedení, tj. v plochách představujících jednotlivé oblasti struktury. masky jsou 
však zpravidla znázorněny v plošném provedení systému bílých a černých ploch.

Informace pro přihlašovatele k formuláři č. P07 verze: 2017



NÁZEV (OZNAČENí) POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU
Uvede se název / označení polovodičového výrobku, tj. stručné označení topografie v rozsahu nejvýše 15 slov; jako označe-
ní může být použito názvu a určení výrobku, ve kterém je topografie obsažena s uvedením oblasti jeho použití. název musí 
být shodný s názvem uvedeným v popisu přihlášky užitného vzoru, musí být přesný a stručný, a neměl by obsahovat více  
než 10 slov.

PŘIHLAŠOVATEL
V tomto poli se uvedou předepsané údaje o osobě, která podává přihlášku. Údaje o zástupci se zde nevyplňují. Podatel  
přihlášky zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo fyzickou osobou. Pokud je právnickou oso-
bou, nevyplňuje sloupec s údaji o fyzické osobě a naopak. za fyzickou osobu se považuje jak fyzická osoba podnikající, tak  
fyzická osoba nepodnikající.
Sídlo / bydliště - podatel zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v příslušných rejstřících (např. obchodním, živnos-
tenském).
Přihlašovatelem je osoba, která se v případě zapsání topografie polovodičového výrobku do rejstříku stává jejím majitelem.
U přihlašovatele musí být v žádosti uvedeno příjmení, jméno, popřípadě titul, v případě fyzické osoby, respektive název firmy  
a iČ v případě právnické osoby, a dále úplná adresa včetně PSČ a datové schránky, je-li zřízena, popřípadě číslo telefonu, fax, 
e-mail. V případě, že je sídlem přihlašovatele USa, uveďte v jeho adrese členský stát federace.

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., správního 
řádu).  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 obchod-
ním či jiném rejstříku, a v případě, že má zástupce zřízenou datovou schránku, uvede se tato v příslušném poli.
Sídlo / bydliště - zástupce zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v advokátní komoře, Komoře patentových zástup-
ců či v obchodním rejstříku. 
Pokud má zástupce u Úřadu založenou prezidiální plnou moc, je třeba se na ni odkázat uvedením jejího čísla.
V případě, kde to stanovuje zákon je zastoupení přihlašovatele povinné (obligatorní zastoupení) a zástupcem může být  
oprávněný patentový zástupce nebo advokát. V případě nepovinného zastupování může být zástupcem patentový zástupce, 
advokát nebo jiná osoba, např. společný zmocněnec (zástupcem více přihlašovatelů může být například jeden z těchto přihla-
šovatelů). Je-li pro řízení o přihlášce užitného vzoru před Úřadem zástupce ustanoven, musí být spolu s přihláškou předložena 
jeho platná plná moc. 

ADREsA PRO DORUČOVÁNí
Vyplňuje se jen v případě, že je odlišná od adresy přihlašovatele, v případě více přihlašovatelů, od adresy jejich společného 
zmocněnce nebo jeho / jejich zástupce a je požadováno zasílat korespondenci Úřadu na adresu v Čr. Pokud se bude doručo-
vat na P.o. boX, pak se „P.o. boX“ s číslem napíše do pole „Ulice a číslo“.
má-li přihlašovatel, společný zmocněnec nebo jeho / jejich 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 nepře-
sáhne 20 mb (ustanovení § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému 
datových schránek). osvědčení o zápisu do rejstříku se doručuje vždy poštou.

DEN PRVNíHO, NIKOLIV VŠAK sKRyTÉHO OBCHODNíHO VyUžITí
za předpokladu, že přihlašovatel uplatňuje k tomuto datu vznik ochrany, uvede se datum prvního, nikoliv však skrytého obchod-
ního využití topografie.

PROHLÁŠENí O NAByTí PRÁVA NA OCHRANU
Křížkem se vyznačí, zda přihlašovatelem je původce topografie nebo jeho právní nástupce ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 
zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, nebo zda topografie byla vytvořena za podmínek podle  
ustanovení § 3 odst. 2 citovaného zákona a právo na ochranu přísluší zaměstnavateli nebo tomu, pro koho byla na zákla-
dě smlouvy vytvořena, pokud smlouva nestanoví jinak, a nebo zda bylo právo na ochranu topografie získáno převodem ve  
smyslu ustanovení § 4 citovaného zákona.

sEZNAm PŘíLOH
Příslušné přikládané přílohy se v seznamu vyznačí křížkem. Potřebný počet exemplářů je u každé z příloh předepsaných  
v seznamu uveden jednotlivě. Pokud žádost při podání obsahuje další přílohy, uvede se jejich počet.

Nápověda pro vyplnění formuláře č. P07

PŘIHLÁŠKA TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU  
se žádostí o zápis topografie polovodičového výrobku do rejstříku

Nápověda k formuláři č. P07 verze: 2017



INFORmACE O VÝŠI sPRÁVNíHO POPLATKU
za podání přihlášky je třeba uhradit příslušný správní poplatek stanovený Sazebníkem správních poplatků, který je přílohou  
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. zvolený způsob platby se vyznačí křížkem.
Správní poplatek za podání přihlášky se platí při podání přihlášky a může být uhrazen kolkovými známkami (které lze použít 
pro platby pouze do výše 5 000,- Kč), v hotovosti v pokladně správních poplatků v budově Úřadu průmyslového vlastnictví či  
složenkou nebo převodem na účet správních poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví číslo 3711-21526001/0710 s uvedením 
variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je identifikací bezhotovostní platby a musí být vždy uveden. Jedná se o čísel-
ný kód, který je v případě přihlášky topografie polovodičového výrobku složený z číslice 4 + rok podání (čtyři místa) + číslo  
žádosti (např. pro PTo 2013-9 je VS 420139).

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

PODPIs PŘIHLÁŠKy
Podpisem přihlašovatele, nebo jeho/jejich zástupce (u právnických osob je možné připojit i razítko, které však podpis nenahra-
zuje) se potvrdí úplnost a pravdivost v přihlášce uvedených údajů. zároveň se křížkem vyznačí, zda přihlášku podává přihlašo-
vatel nebo jím zvolený zástupce.

bližší informace je možno získat v informačním středisku Úřadu nebo na www.upv.cz.

UPOZORNĚNÍ:
Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost vyplňování oddílů se jmény a adresami (přihlašovatele, zástupce, adresy pro  
doručování). Úřad tyto údaje zavádí do databáze výpočetního systému a používá při písemném styku a při vydávání ochranných 
dokumentů, a to v té podobě, ve které jsou uvedeny na formuláři. Vyžádání dodatečné opravy se považuje za žádost o prove-
dení změny, kterou lze provést pouze v průběhu řízení. Ve vydaném ochranném dokumentu lze provést opravu pouze v případě,  
že je chyba způsobena Úřadem. 

Údaje o třetím dalším přihlašovateli se uvedou v samostatném listu.

Nápověda k formuláři č. P07 verze: 2017



Zde přihlašovatel uvede adresu, kam má  
být potvrzení o podání zasláno:

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: 

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.cz
více na www.upv.cz

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

POTVRZENí O PODÁNí PŘIHLÁŠKy  
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÉHO VÝROBKU

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

byla podána přihláška topografie polovodičového výrobku o názvu

se žádostí o zápis topografie polovodičového výrobku do rejstříku. 

Přihláška topografie polovodičového výrobku byla evidována pod spisovou značkou:

 PTO -

(podpis odpovědného pracovníka, datum, razítko)

(název doplní přihlašovatel)
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