
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ uPV.GOV.Cz
Antonína Čermáka 2a  160 68  Praha 6

Tel.: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz Datová schránka: ix6aa38

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ÚPLNÉHO PRŮZKUMU

(Vyplní Úřad)

Pořadové číslo:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU

Formulář č. Z13 verze: 2021    1/4

Uveďte sPisovoU značkU Přihlášky vynálezU: 

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

(označte křížkem.): ano             ne

SOUHLASÍM S PŘEDÁNÍM VÝSLEDKŮ REŠERŠE pro účely Pravidla 141 EPC přímo EPÚ

Vysvětlivky (poznámka): 

v případě, že budete z této přihlášky nárokovat právo přednosti v následné evropské patentové přihlášce a máte zájem, aby  
požadavek podle Pravidla 141 ePC, tj. předložení výsledků rešerše evropskému patentovému úřadu (ePÚ) provedl přímo náš 
Úřad, pak příslušné políčko označte křížkem. Jinak musíte požadavku z Pravidla 141 ePC vyhovět sami.

POČET PATENTOVÝCH NÁROKŮ

ŽADATEL (Právnická nebo fyzická osoba podávající žádost - odlišná od zástUPCe.)

vyPlňte ÚdaJe v tomto Pořadí a oddělte čárkami: název / obchodní firma nebo Příjmení a Jméno, titul, ič, 
datová schránka, datum narození, Ulice a číslo, obec, Psč (jen pro čr), země, stát Usa, tel., Fax, e-mail.
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ZÁSTUPCE (vyberte jednu z uvedených možností a označte ji křížkem.)

Žadatel není pro toto podání 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 rozkladu 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:

číslo prezidiální plné moci: číslo jednací zástupce:

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 

ev. č. čak: reg. č. kPz:



Formulář č. Z13 verze: 2021    3/4

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ V ČR (vyPlňte Jen v případě, je-li adresa pro doručování odlišná od adresy žadatele nebo 
zástupce.)

adresU Pro dorUčování nelze vyUŽít, má-li žadatel 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.)

- Plná moc (Pokud žádost podává zástupce, je třeba plnou moc doložit v originále či ověřené kopii.)

- další

Poplatek 3 000,- kč  za žádost o provedení úplného průzkumu. 

Poplatek  500,- kč  za 11. a každý další patentový nárok.

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.

- osoba podávající žádost

- zástupce



Formulář slouží pro podání žádosti o provedení úplného průzkumu (ustanovení § 33 odst. 2 a 3 zákona č. 527/1990 sb.,  
o vynálezech a zlepšovacích návrzích). Žádost o úplný průzkum přihlášky vynálezu může podat přihlašovatel, jeho zástupce
či jakákoli jiná osoba, odlišná od přihlašovatele nebo jeho zástupce.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU
Uvede se spisová značka přihlášky, pro kterou se žádost podává, přičemž je nutné vždy uvést rok podání přihlášky (např. 2008-153).

POČET PATENTOVÝCH NÁROKŮ
Uvede se příslušný počet patentových nároků.

ŽADATEL (Právnická nebo fyzická osoba podávající žádost)
v tomto poli se vyplní předepsané údaje o žadateli podle pokynů ve formuláři. Údaje o zástupci se zde nevyplňují.

ZÁSTUPCE
Pokud žadatel 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 žadatel 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
vyplňuje se jen v případě, že je odlišná od adresy žadatele 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 přihlašovatel nebo jeho zástupce datovou schránku, nelze využít adresu pro doručování. Úřad je ze zákona povinen upřed-
nostnit doručování do datové schránky přihlašovatele nebo jeho zástupce (ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 sb., o elektro-
nických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), pokud maximální velikost datové zprávy nepřesáhne 20 mb (ustanovení 
§ 5 vyhlášky č. 194/2009 sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve
znění pozdějších předpisů).

PŘÍLOHy
křížkem se vyznačí, zda jsou k žádosti připojeny přílohy.
zmocněnec předkládá originál plné moci nebo ověřenou kopii (podpisy nemusí být ověřené), a to pouze v případě, že není již 
veden u daného spisu v rejstříku jako zástupce a nemá u Úřadu registrovanou prezidiální plnou moc, na jejíž číslo se může při 
podání odkázat.

INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU
Při podání žádosti o provedení úplného průzkumu je třeba podle položky 128 písm. c) sazebníku správních poplatků, který je  
přílohou zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, v platném znění, uhradit správní poplatek 3 000,- kč za prvních 10 pa-
tentových nároků a 500,- kč za jedenáctý a každý další patentový nárok (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 hradí se kolkovými známkami, v hotovosti v pokladně správních poplatků Úřadu prů-
myslového vlastnictví či složenkou nebo převodem na účet Úřadu průmyslového vlastnictví č 3711-21526001/0710 s uvedením  
variabilního symbolu platby. variabilní symbol je identifikací bezhotovostní platby a musí být vždy uveden. Jde o číslo, které je  
u přihlášek vynálezů složeno z číslice 1 a ze spisové značky přihlášky (např. přihláška Pv 2008-153 má vs 12008153).

POZNÁMKA
slouží případně pro ostatní údaje, které se nehodí do předepsaných polí.

POTVRZENÍ PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ, PODPIS
možnost „osoba podávající žádost“ se zaškrtne v případě, že žádost podává osobně žadatel (bez zástupce).

Nápověda pro vyplnění formuláře č. Z13

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ÚPLNÉHO PRŮZKUMU

Nápověda k formuláři č. Z13 verze: 2021





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

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI  
O PROVEDENÍ ÚPLNÉHO PRŮZKUMU PŘIHLÁŠKy VyNÁLEZU

Úřad průmyslového vlastnictví potvrzuje, že níže uvedeného dne byla přijata žádost o provedení úplného 

průzkumu přihlášky vynálezu spisové značky 

(spisovou značku doplní přihlašovatel)

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

PV

(podpis odpovědného pracovníka, datum, razítko)

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
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