
Provádění plateb podle smlouvy PCT v přijímacím řízení u Úřadu 

průmyslového vlastnictví, 

účinnost od 1. ledna 2021 
 

Předávací poplatek (1 500,- Kč) - do 1 měsíce od podání 

 

 Možno hradit pošt. poukázkou A-V s předtiskem povinných údajů nebo převodním příkazem na 

depozitní účet č. 3711-21526001/0710 odd. 665 u České národní banky, Praha 1.  

 Konstantní symbol je 1148 (pro převod z účtu) nebo 1149 (složenka). 

 Variabilní symbol  je následující: 

Na prvním místě je uvedeno č. 5. Pokud číslo PCT není známo, hradí se poplatek pouze na první číslo 

variabilního symbolu zarovnané vpravo. Zbylá čísla jsou nevyplněna (PCT/CZ     5). Pokud přihlášce 

bylo číslo přiděleno, uvede se: 5 + ročník (čtyři místa) + číslo přihlášky. Např. přihláška 

PCT/CZ2015/000015 bude mít variabilní symbol 5201515. 

 

Prioritní doklad (600,- Kč) - do 1 měsíce od podání 

 

 Pokud bude požadováno vystavení prioritního dokladu, je nutno uhradit poplatek 600,-- Kč za 

každý požadovaný prioritní doklad (postup stejný jako u přihlašovacího poplatku). 

 Po provedení obou plateb prosíme o předání kopie platebního příkazu (osobně, faxem  nebo 

poštou na adresu Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč). 

 

 

PCT poplatky – do 1 měsíce od podání 

 

 Mezinárodní přihlašovací poplatek:  1233 EUR + 14 EUR  za každý list přihlášky nad  30 

listů 

→sleva 90 % pro přihlašovatele -fyzické osoby při splnění stanovených podmínek; 

→sleva při elektronickém podání pomocí e-PCT  

 

Rešeršní poplatek: 1775 EUR 

 

 Úřad průmyslového vlastnictví má u Československé obchodní banky, Na Příkopě 18, 115 20 

Praha 1 otevřený účet č. 212883802 v měně EUR (směrový kód ČSOB je 0300), který byl zřízen za 

účelem shromažďování poplatků od přihlašovatelů v souvislosti s mezinárodní přihláškou a předávání 

těchto poplatků příslušným organizacím (EPO,VPI, WIPO) do zahraničí.  

 

  Přihlašovatel složí příslušný obnos v měně EUR v sečtené výši PCT poplatků (tedy 

mezinárodního přihlašovacího a rešeršního) na účet ÚPV: 

 číslo: 212883802 / 0300 

IBAN: CZ46 0300 0000 0002 1288 3802 

SWIFT: CEKOCZPP 

 

 Variabilní symbol  je shodný jako u předávacího poplatku. Konstantní symbol je 258. 

  

 Po provedení platby prosíme o předání kopie platebního příkazu (osobně, faxem nebo poštou 

na adresu Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč). 

 
UPOZORNĚNÍ: Zveřejnění mezinárodních přihlášek bezprostředně po 18 měsících od priority provádí WIPO 

(World Intellectual Property Organization); toto zveřejnění je pokryto výše uvedenými poplatky. Výzvy k dalším 

platbám v souvislosti se zveřejněním jinými subjekty doporučujeme konzultovat s přijímacím úřadem (ÚPV) či 

WIPO (viz stránky http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm). 
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