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PŘEKLAD 

 

 

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 

ZE DNE 27. ŘÍJNA 2011 

POZMĚŇUJÍCÍ POPLATKOVÝ ŘÁD  

A UPRAVUJÍCÍ VÝŠI SNÍŽENÍ POPLATKU ZA DODATEČNOU EVROPSKOU 

REŠERŠI V PŘÍPADĚ, KDY BYLA VYPRACOVÁNA JEDNÍM Z EVROPSKÝCH 

ORGÁNŮ PRO MEZINÁRODNÍ REŠERŠI ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ NEBO 

DOPLŇKOVÉ MEZINÁRODNÍ REŠERŠI  

 

(CA/D 6/11) 

 

 

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE, 

 

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33(2)(d) a 

153(7), 

 

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu, 

 

s ohledem na stanovisko Rozpočtového a finančního výboru, 

 

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ: 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

Článek 2 Poplatkového řádu se mění takto: 

 

"Článek 2 

Poplatky stanovené v Úmluvě a v Prováděcím předpisu 

 

(1) Poplatky splatné úřadu podle článku 1, pokud není v článku 2 stanoveno jinak, jsou tyto  

      (v EUR): 

 

1. Přihlašovací poplatek (článek 78 odst. 2) v případě 

- elektronického podání evropské patentové přihlášky nebo, jde-li o mezinárodní přihlášku, 

elektronického podání formuláře pro vstup do evropské fáze (formulář EPÚ 1200)           115,- 

 

- jiného než elektronického podání evropské patentové přihlášky nebo, jde-li o mezinárodní 

přihlášku, podání formuláře pro vstup do evropské fáze (formulář EPÚ 1200)                200,- 

 

1a. Přirážka za evropskou patentovou přihlášku obsahující více než 35 stran (nepočítaje strany 

utvářející část sekvenčního protokolu) (Pravidlo 38, odst.2) 

plus 14,- EUR za 36. a každou další stranu 
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2. Rešeršní poplatek za 

- evropskou nebo dodatečnou evropskou rešerši přihlášky podané 1. července 2005 nebo po 

tomto datu (článek 78 odst. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 odst. 1, článek 153 odst. 7)         1165,- 

 

- evropskou nebo dodatečnou evropskou rešerši přihlášky podané před 1. červencem 2005 

(článek 78 odst. 2, pravidlo 64 odst. 1, článek 153 odst. 7)                                                 840,- 

 

- mezinárodní rešerši (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 odst. 1)                         1875,- 

 

- doplňkovou mezinárodní rešerši (pravidlo 45bis.3 (a) PCT)             1875,- 

 

                

3. Poplatek za určení pro jeden nebo více smluvních států (článek 79 odst. 2) u přihlášek 

podaných k 1. dubnu 2009 nebo po tomto datu                   555,- 

 

4. Udržovací poplatky za evropské patentové přihlášky (článek 86 odst. 1), vypočítané v 

každém případě ode dne podání přihlášky 

 

- za 3. rok                    445,- 

 

- za 4. rok                            555,- 

 

- za 5. rok                    775,- 

 

- za 6. rok                    995,- 

 

- za 7. rok                  1 105,- 

 

- za 8. rok                  1 215,- 

 

- za 9. rok                  1 325,- 

 

- za 10. a každý další rok               1 495,- 

 

5.  Příplatek za opožděnou platbu udržovacího poplatku za evropskou patentovou přihlášku 

(pravidlo 51 odst. 2)    50 % udržovacího poplatku placeného se zpožděním 

 

6. Poplatek za průzkum (článek 94 odst. 1) v případě 

 

- přihlášky podané před 1. červencem 2005             1 730,- 

 

- přihlášky podané 1. července 2005 nebo po tomto datu           1 555,- 

 

- mezinárodní přihlášky podané 1. července 2005 nebo po tomto datu, u níž není vyhotovena 

zpráva o dodatečné evropské rešerši (článek 153 odst. 7)           1 730,-

           

7. Poplatek za udělení patentu, včetně poplatku za tisk evropského patentového spisu  

(pravidlo 71 odst. 3), v případě přihlášky podané 1. dubna 2009 nebo po tomto datu         875,- 
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8. Poplatek za vytištění nového evropského patentového spisu (pravidlo 82 odst. 2, pravidlo 

95 odst. 3)                                 70,- 

 

9. Příplatek za provedení kroků nutných k zachování evropského patentu v pozměněné 

podobě po uplynutí příslušné lhůty (pravidlo 82 odst. 3, pravidlo 95 odst. 3)            115,- 

 

10. Poplatek za odpor (článek 99 odst. 1 a článek 105 odst. 2)                   745,- 

 

10a. Poplatek za omezení nebo zrušení (článek 105a odst. 1)   

- žádost o omezení                1 105,- 

- žádost o zrušení                   500,- 

 

11. Poplatek za stížnost (článek 108)                       1 240,- 

 

11a. Poplatek za žádost o revizi (článek 112a odst. 4)                    2 760,- 

 

12. Poplatek za pokračování v řízení  (pravidlo 135 odst. 1) 

 

- při úhradě poplatku po lhůtě             50 % příslušného poplatku 

 

- při provedení kroků podle pravidla 71 odst. 3 po lhůtě               240,- 

 

- v ostatních případech                  240,- 

 

13. Poplatek za navrácení práv / poplatek za požádání o vrácení platnosti / poplatek za 

navrácení v předešlý stav (pravidlo 136 odst. 1, pravidlo 26bis odst. 3(d) PCT, pravidlo 

49ter.2 (d) PCT, pravidlo 49.6 (d)(i) PCT)                610,- 

 

14. Poplatek za konverzi (článek 135 odst. 3 a článek 140)     70,- 

 

14a. Poplatek za předložení sekvenčního protokolu po lhůtě (pravidlo 30 odst. 3)          220,- 

 

15. Poplatek za nárok (pravidlo 45 odst. 1, pravidlo 71 odst. 6 a pravidlo 162 odst. 1) v 

případě přihlášky podané 1. dubna 2009 nebo po tomto datu            

 

- za šestnáctý a každý další nárok až do padesátého                        225,- 

 

- za jednapadesátý a každý další nárok                                      555,- 

 

16. Poplatek za stanovení nákladů (pravidlo 88 odst. 3)     70,- 

 

17. Poplatek za zajištění důkazu (pravidlo 123 odst. 3)     70,- 

 

18. Poplatek za předání mezinárodní přihlášky (pravidlo 157 odst. 4)                       125,- 

 

19. Poplatek za předběžný průzkum mezinárodní přihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 158 

odst. 2)                  1 850,- 

 

20. Poplatek za technickou expertizu (článek 25)              3 695,- 
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21. Poplatek za protest (pravidlo 158 odst. 3, pravidlo 40 odst. 2(e) a pravidlo 68 odst. 3(e) 

PCT)                      830,- 

 

22. Poplatek za přezkoumání (pravidlo 45bis.6 (c) PCT)                          830,- 

 

(2) Za evropské patentové přihlášky podané před 1. dubnem 2009 a mezinárodní přihlášky, 

které vstoupily do regionální fáze před tímto datem je výše poplatků uvedených v článku 2 

bodu 3, bodu 3a, bodu 7 a bodu 15 Poplatkového řádu, jak je v platnosti do 31. března 2009, 

stanovena takto: 

 

3. Poplatek za určení pro každý určený smluvní stát (článek 79 odst. 2), poplatky za určení 

jsou považovány za zaplacené pro všechny smluvní státy při zaplacení sedminásobku 

tohoto poplatku           95,- 

 

3a. Poplatek za společné určení Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví    95,- 

 

7. Poplatek za udělení patentu, včetně poplatku za tisk evropského patentového spisu  

(pravidlo 71 odst. 3), pokud podlohy přihlášky určené k vytištění obsahují:   

 

7.1  35 stran a méně                  875,- 

 

7.2  více než 35 stran                             875,- 

 

             plus 14,- EUR za 36. a každou další stranu 

 

15. Poplatek za nárok u šestnáctého a každého dalšího nároku (pravidlo 45 odst. 1, pravidlo 

71 odst. 6 a pravidlo 162 odst. 1)                225,-" 

 

 

Článek 2 

(1) Poplatek za dodatečnou evropskou rešerši mezinárodní přihlášky, ke které byla 

vypracována zpráva o mezinárodní rešerši nebo zpráva o doplňkové mezinárodní rešerši 

Rakouským patentovým úřadem, nebo, v souladu s Protokolem o centralizaci, Národním 

patentovým a zápisným úřadem Finska, Španělským patentovým a známkovým úřadem, 

Švédským patentovým a zápisným úřadem nebo Nordickým patentovým institutem se snižuje 

o 990 EUR. 

 

(2) Pokud je snížení přiznáno ve smyslu prvního odstavce, maximální částka snížení poplatku 

za dodatečnou evropskou rešerši se rovná snížení přiznanému na základě jednotlivé zprávy o 

mezinárodní rešerši nebo zprávy o doplňkové mezinárodní rešerši vypracované jedním z 

orgánů uvedených v prvním odstavci. 

 

Článek 3 

Rozhodnutí vstupuje v platnost 1. dubna 2012. 

 

Článek 4 

Použijí se následující přechodná ustanovení: 

 

(1) Nehledě na odstavec 2 jsou nové výše poplatků uvedené v článku 1 tohoto rozhodnutí 
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platné pro platby provedené 1. dubna 2012 nebo po tomto datu. 

 

(2) Nové výše poplatku za mezinárodní rešerši a poplatku za předání mezinárodní přihlášky 

jsou platné pro přihlášky podané 1. dubna 2012 nebo po tomto datu. 

 

(3) Pokud je poplatek zaplacen ve lhůtě do šesti měsíců od 1. dubna 2012, avšak pouze ve 

výši platné před 1. dubnem 2012, poplatek se pokládá za platně zaplacený, pokud je 

nedoplatek vyrovnán do dvou měsíců od příslušné výzvy Evropského patentového úřadu. 

 

(4) Článek 2 tohoto rozhodnutí se použije na mezinárodní přihlášky podané do 30. června 

2013 včetně v případě, že poplatek za dodatečnou evropskou rešerši je zaplacen k 1. dubnu 

2012 nebo po tomto datu. 

 

Článek 5 

Rozhodnutí CA/D 19/09 ze 28. října 2009 (OJ EPO 12/2009, 587) a rozhodnutí CA/D 12/09 z 

28. října 2009 (OJ EPO 12/2009, 595) se zrušuje k 1. dubnu 2012 a nahrazuje se tímto 

rozhodnutím. 

 

V Berlíně, 27. října 2011  

 

za Správní radu  

     předseda 

 

       Jesper KONGSTAD 

 


