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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)

uVeďte sPisoVou značku Přihlášky: 

Pokud jste neuVedli sPisoVou značku Přihlášky, uVeďte číslo Patentu / záPisu do rejstříku:

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



DRUH PODÁNÍ 

Podání zPoPlatněná:

- žádost o zápis zástavního práva 

Podání nezPoPlatněná:

- žádost o ukončení registrace zástavy 

- žádost o změnu v osobě zástavního věřitele 

- žádost o registraci změny k zástavě

- zástavní právo k závodu – zápis do rejstříku

- zástavní právo k závodu – ukončení zápisu v rejstříku

- započetí výkonu zástavního práva

- zákaz zatížení nebo zcizení – zápis do rejstříku ***)

- zákaz zatížení nebo zcizení – ukončení zápisu v rejstříku

- zákaz zřídit zástavní právo – zápis do rejstříku ***)

- zákaz zřídit zástavní právo – ukončení zápisu v rejstříku

- zákaz převodu práv – zápis do rejstříku ***)

- zákaz převodu práv – ukončení zápisu v rejstříku

Poznámka:  ***) zaškrtněte pouze tu variantu, která je přesně obsažena ve smlouvě.

DATUM UZAVŘENÍ / UKONČENÍ ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

PODATEL
KŘÍžKEM VYbErTE POUZE jEDNU MOžNOST - zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu a následně vyplňte údaje pouze v příslušném 
sloupci.

PODATEL 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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ZÁSTUPCE (Vyberte jednu z uvedených možností a označte ji křížkem.)  

Podatel není pro tuto žádost / nabídku zastouPen

1. - je u výše uvedeného spisu již zapsán v rejstříku Úřadu  
  (není třeba vyplňovat údaje o zástupci. 

2. - je zmocněn jen pro úkony spojené s touto žádostí a nepožaduje být zapsán do rejstříku Úřadu
  (k žádosti je třeba zaslat originál nebo ověřenou kopii plné moci.)

3. - žádá u výše uvedeného spisu být zapsán do rejstříku Úřadu jako zástupce pro řízení před Úřadem  
  (Pokud není registrována prezidiální plná moc, je třeba k žádosti zaslat originál nebo ověřenou kopii plné moci.) 

 a) na základě plné moci, která již byla u Úřadu uložena jako prezidiální

 b) na základě plné moci, kterou zástupce požaduje uložit u Úřadu jako prezidiální

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

zástuPce PodáVající žádost:

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.

ÚDAJE O ZÁSTUPCI 

číslo prezidiální plné moci: číslo jednací zástupce:

ev. č. čak: reg. č. kPz:
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ADrESA PrO DOrUČOVÁNÍ V Čr (VyPlŇte jen v případě, je-li adresa pro doručování odlišná od adresy podatele nebo 
zástupce.)

adresu Pro doručoVání nelze Využít, má-li podatel 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:

PŘÍLOHY (označte křížkem.)

- zástavní smlouva

- rozhodnutí soudu

- doklad osvědčující změnu nebo ukončení zástavy 

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

- další

Poplatek  600,- kč  za žádost o zápis zástavního práva.

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU 

Poznámka:    správní poplatek se platí při podání žádosti.  
  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
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POZNÁMKA

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.

Podpis 
(u právnické osoby případně i razítko)

jméno a příjmení
(hŮlkoVým Písmem)

datum

Vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem.

- Podatel

- zástupce





Formulář slouží pro podání žádostí týkajících se zástavního práva k alespoň jednomu spisu téže skupiny průmyslového práva. 
žádost může podat přímo přihlašovatel / majitel / vlastník / žadatel, a to i v případě, že je zastupován, nebo jeho zástupce. Pomo-
cí formuláře je možno spolu s žádostí požádat i o zápis zástupce do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU
z nabídky se vybere a označí křížkem pouze jedna možnost. V případě požadavku na podání žádosti ke spisům z různých sku-
pin 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. spi-
sovou 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).

DRUH PODÁNÍ
z nabídky druhů podání lze vybrat pouze jednu možnost nebo lze kombinovat tato podání:

 „žádost o zápis zástavního práva“ se „zákazem zatížení nebo zcizení“
 „žádost o zápis zástavního práva“ se „zákazem zřídit zástavní právo“
 „žádost o zápis zástavního práva“ se „zákazem převodu práv“
 „žádost o zápis zástavního práva“ se „zákazem zřídit zástavní právo“ a se „zákazem převodu práv“
 „žádost o ukončení registrace zástavy“ s „ukončením zákazu zatížení nebo zcizení“
 „žádost o ukončení registrace zástavy“ s „ukončením zákazu zřídit zástavní právo“
 „žádost o ukončení registrace zástavy“ s „ukončením zákazu převodu práv“
 „žádost o ukončení registrace zástavy“ s „ukončením zákazu zřídit zástavní právo“ a s „ukončením zákazu převodu práv“

DATUM UZAVŘENÍ / UKONČENÍ ZÁSTAVNÍ SMLOUVY
Při podání žádosti o zápis zástavního práva se uvede pouze datum uzavření zástavní smlouvy. Při podání žádosti o ukončení 
registrace zástavy se uvede pouze datum ukončení zástavy.

PODATEL
V tomto poli se uvedou předepsané údaje o osobě, která podává žádost. Údaje o zástupci se zde nevyplňují. Podatel žádosti  
zde zvolí a vyplní pouze jednu z možností, tedy zda je právnickou nebo fyzickou osobou. Pokud je právnickou osobou, nevypl-
ňuje 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).

ZÁSTUPCE
Pokud podatel není zastoupen, označí křížkem pouze tuto možnost a další údaje v tomto poli nevyplňuje. je-li zastoupen, označí  
křížkem jednu z dalších možností.

ÚDAJE O ZÁSTUPCI
Pokud je podatel 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 obchodním  
či jiném rejstříku.
sídlo / bydliště - zástupce zde uvede aktuální údaje ve formě, jak jsou vedeny v advokátní komoře, komoře patentových zástupců  
či v obchodním rejstříku.
Pokud má zástupce u Úřadu založenou prezidiální plnou moc, je třeba se na ni odkázat uvedením jejího čísla.

ADrESA PrO DOrUČOVÁNÍ V Čr
Vyplňuje se jen v případě, že je odlišná od adresy podatele nebo jeho zástupce a je požadováno zasílat korespondenci Úřadu 
na adresu v čr. Pokud se bude doručovat na P.o. boX, pak se „P.o. boX“ s číslem napíše do pole „ulice a číslo“.
má-li podatel nebo jeho zástupce datovou schránku, nelze využít adresu pro doručení. Úřad je ze zákona povinen upřednostnit  
doručování do datové schránky podatele nebo jeho zástupce (zákon č. 300/2008 sb. § 17) a to vždy je-li velikost dokumentu 
max. 20 mb (vyhláška č.194/2009 sb. § 5). 

Nápověda pro vyplnění formuláře č. Z08

ZÁSTAVNÍ PRÁVO

Nápověda k formuláři č. Z08 verze: 2017



INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
Při podání zpoplatněné žádosti je třeba uhradit příslušný správní poplatek (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).  
Bližší informace je možno získat na informačním středisku ÚPV nebo na www.upv.cz.
Správní poplatek se platí 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 číslice 2 a z čísla evropského patentu (např. EP 1 444 521 má VS 21444521);
 -  u ochranných známek z číslice 3 a ze spisové značky (např. ochranná známka spisové značky O-123456 má VS 3123456).

POZNÁMKA
Slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí. Může zde být například upřesněno dodatečné  
dodání plné moci.

Nápověda k formuláři č. Z08 verze: 2017


	Text1: 
	0: 
	0: 


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



	0: 
	0: Off


	Check Box3: 
	1: 
	1: Off
	0: Off


	Text4: 
	Text15: 
	Check Box2: 
	0: 
	0: 
	1: Off
	0: Off



	a: Off
	b: Off
	c: Off
	e: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	ss: Off
	qq: Off
	aa: Off
	sd: Off
	Texta: 
	3Check Box6: 
	0: 
	1: Off

	1: 
	1: Off


	3Text7: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 


	3Text8: 
	1: 

	3Text9: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 

	2: 
	1: 

	3: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 



	3Text11: 
	0: 
	1: 
	1a: 

	1: 
	0: 
	1: 
	1s: 

	1: 
	1: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 




	0: 
	1: 
	1: 





	3Check Box10: 
	0: 
	1: Off

	1: 
	1: Off


	3k: Off
	3ka: Off
	3kaa: Off
	3s: Off
	4Check Box15: 
	1: 
	1: 
	0: Off
	1: 
	2: Off




	Text16: 
	0: 
	1: 

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

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

	2: 
	0: 
	1: 

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

	2: 
	0: 
	1: 





	Text22: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

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


	q: Off
	a4: Off
	w: Off
	wwww: Off
	77: Off
	r: Off
	xx: Off
	as: Off
	g: Off
	T: 
	Check Box16: 
	1: Off

	m: Off
	Text21: 
	Text25: 
	0: 
	1: 



