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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPISU

Formulář č. Z17 verze: 2022    1/3

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 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.

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, tel., Fax, e-mail.



žádáme o vrácení poplatku / přeplatku ve výši   kč

uhrazeného dne Pod Variabilním symbolem

TEXT ŽÁDOSTI

uVeďte číslo účtu Včetně kódu banky, na který má být PoPlatek / PřePlatek PřeVeden:

POZNÁMKA
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ODŮVODNĚNÍ (Pokud je text odůvodnění delší než toto pole, použijte přílohu.)
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Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů.

Podpis 
(u právnické osoby případně i razítko)

jméno a příjmení
(hŮlkoVým Písmem)

datum



Formulář slouží pro podání žádosti o vrácení poplatku/přeplatku k alespoň jednomu spisu téže skupiny průmyslového práva.  
V případě, že byl zaplacen poplatek, aniž by byl požadován, nebo bylo zaplaceno více, než bylo požadováno, pak podle ustano-
vení § 7 zákona č. 634/2004sb., o správních poplatcích, není možné poplatek / přeplatek vrátit bez podání žádosti.

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 kaž-
dou 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).

ŽADATEL (PRÁVNICKÁ NE BO FYZICKÁ OSOBA PODÁVAJÍCÍ ŽÁDOST)
uvedou se předepsané údaje o osobě, která podává žádost. e-mail a údaje o telefonním a faxovém čísle nejsou povinné, je však 
vhodné je uvádět.

TEXT ŽÁDOSTI
do žádosti se vyplní výše poplatku / přeplatku, který je žádán k navrácení. datem uhrazení se rozumí datum, kdy byl poplatek 
odepsán z účtu plátce, datum podání poštovní poukázky či datum hotovostní platby. Při žádosti o vrácení poplatku hrazeného 
kolkovou známkou se do poznámky uvede datum žádosti, která byla kolkovou známkou opatřena. Variabilní symbol se vyplní 
shodně s původně uvedeným variabilním symbolem.
číslem účtu se rozumí číslo účtu (např. 123456789/0800) poplatníka, na který požaduje poplatek / přeplatek vrátit.

POZNÁMKA
slouží případně pro ostatní sdělení, která se nehodí do předepsaných polí.

Nápověda pro vyplnění formuláře č. Z17

ŽÁDOST O VRÁCENÍ POPLATKU / PŘEPLATKU
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