
Informace k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

1.  k § 5 odst. (4) 

V případě, že je poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti rozhodnutí o zastavení řízen (pro 

nezaplacení poplatku, pozbývá rozhodnutí o zastavení řízení platnosti. 

Správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise. V tomto záznamu bude uvedeno, že správní 

poplatek byl příslušného dne uhrazen, tato skutečnost bude potvrzena odpovědným referentem. Úřední záznam bude ve 

spise zapoložkován. Úřad nebude sdělovat poplatníkovi, že rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu zaplacení poplatku 

pozbylo platnosti. 

2.  k § 7 

Poplatky dle ustanovení § 7 vrací správní úřad na žádost osoby, která poplatek zaplatila. 

3.  k § 8 odst. (2) písm. i) 

Zrušeno přijetím zákona 227/2009 Sb., Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech v 

čl. CLXXI odst. 1. 

 

4.  k Sazebníku – části XI. 

 k položce 126 

Vydání výpisu z rejstříku – za každou i započatou stránku 100,- Kč. 

Vydání ostatních dokumentů, za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně 

počítače - 15,- Kč (s výjimkou prostých kopií, které jsou placeny dle Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s 

poskytováním informací vydaným Úřadem průmyslového vlastnictví). 

k položce 127 c) 

Za přijetí žádosti o zápis licence se poplatek ve výši 600,-Kč platí za žádost o zápis 1 licenční smlouvy (bez ohledu na 

počet nabyvatelů). 

 

k položce 128 

Zveřejnění překladu pozměněného znění evropského patentového spisu není dle sazebníku zpoplatněno.  

k položce 128 b) 

Poplatek ve výši 500,- Kč zahrnuje přijetí žádosti o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně 

zpřístupnění oprav překladů. 

k položkám 134 a 137 

Poplatky se platí při podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru, resp. žádosti o obnovu doby ochrany 

průmyslového vzoru. Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v zákoně č. 478/1992 Sb. (§15) v případě užitných 

vzorů, resp. v zákoně č. 207/2000 Sb. (§11) v případě průmyslových vzorů. Podmínka podání žádosti ve lhůtě není 

splněna, pokud je v této lhůtě zaplacen jen poplatek bez toho, aniž by byla podána žádost. 

k položce 139 b) 

Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky je zpoplatněno 2000,-Kč. Není-li poplatek podle 

písm. b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné 

známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.  

 


