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Základní informace k podání evropské patentové přihlášky
V textu jsou uvedeny základní informace potřebné k podání evropské patentové přihlášky. Možnost
podání i u Úřadu průmyslového vlastnictví existuje od 1. července 2002, kdy Česká republika přistoupila
k Úmluvě o udělování Evropských patentů. Ode dne přistoupení může být také Česká republika
designována v evropské patentové přihlášce (EPP).
Členské státy EPO
Smluvní státy EPO se stále rozšiřují. K datu aktualizace jsou členskými státy: Albánie, Belgie,
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko,
Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie (38 států). Dalšími státy, na
jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu, jsou v současné době Černá Hora, Bosna a
Hercegovina, Kambodža, Maroko, Moldavská republika a Tunis.
Zastupování
Evropskou patentovou přihlášku může podat fyzická nebo právnická osoba. Přihlašovatelé, kteří
mají bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států, tedy i v ČR, nemusí být zastoupeni při řízeních
před Evropským patentovým úřadem (EPÚ). Jinak oprávnění pro zastupování před EPÚ má patentový
zástupce, který je zapsán do seznamu kvalifikovaných zástupců, vedeného EPÚ, a advokáti.
Formuláře
Žádosti o udělení Evropského patentu (formulář EPA/EPO/OEB Form 1001) jsou k dispozici na
internetových stránkách EPÚ.
Ze stránek EPÚ je možno získat všechny potřebné formuláře, přičemž většina z nich je v
editovatelné formě, tedy je možno je přímo vyplnit a vytisknout. Jelikož mají být formuláře vyplněny na
stroji nebo vytištěny, je možno tento způsob vyplnění opravdu doporučit. Navíc jsou některá pole
editovatelného formuláře nepřístupná pro zápis či je v nich omezen počet zapisovaných znaků, což je
určitým vodítkem ke správnému vyplnění formuláře.
Podání
Jazyky
Úředními jazyky EPO jsou angličtina, francouzština a němčina. Proto všechny formuláře jsou
buď trojjazyčné, nebo je možno si vybrat jednu ze tří jazykových verzí. V každém případě musí být
formuláře vyplněny v úředním jazyce EPO.
Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině,
francouzštině nebo němčině nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, musí být přeložena do jednoho z
úředních jazyků v souladu s prováděcím předpisem, který stanoví pro podání překladu lhůtu 2 měsíců od
podání evropské patentové přihlášky
Nicméně přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu, jehož úředním
jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků EPO, a příslušníci tohoto státu, kteří mají trvalý
pobyt v zahraničí, mají určité finanční výhody.

A to:
1) Při podání evropské patentové přihlášky v úředním jazyce tohoto státu, tedy i v češtině, se sníží
přihlašovací poplatek o 30 %. Tento nárok nastává i tehdy, pokud je zároveň podána přihláška v
češtině a úředním jazyce EPO.
2) Dalším poplatkem, kde je možno požadovat 30% slevu, je poplatek za průzkum, pokud se
uvede v českém jazyce „Žádá se o průzkum přihlášky podle článku 94“.
Tato 30% sleva platí pouze pro malé a střední podniky, fyzické osoby, univerzity, neziskové organizace a
veřejné výzkumné organizace.
Místo podání
Evropskou patentovou přihlášku lze podat:
• u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo Haagu nebo Berlíně,
• pokud to právo smluvního státu připouští nebo předepisuje, u ústředního úřadu průmyslového
vlastnictví nebo jiného příslušného orgánu tohoto smluvního státu, tedy od 1. července 2002 i v
Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky v Praze. To má stejný účinek, jako by byla
patentová přihláška podána v tentýž den u EPÚ.
Podle Evropské patentové úmluvy (EPC) provádí formální průzkum příchozích dokumentů
nikoliv národní úřad (tedy ústřední úřad smluvního státu), nýbrž přijímací oddělení EPÚ. Proto ÚPV po
předepsané kontrole náležitostí a označení data převzetí zasílá spis do přijímacího oddělení EPÚ v
Haagu, které stvrdí datum převzetí přihlášky národním úřadem jako datum podání evropské patentové
přihlášky. Zde dále probíhá formální průzkum podané přihlášky, včetně korespondence týkající se
odstranění případných nedostatků, plateb a podobně, a celé další řízení.
Co se týká dalších podání k přihlášce, která je již v řízení před EPÚ, není ÚPV místem určeným pro
příjem takovýchto podání; ale pouze jako „zdvořilostní službu“ může provést předání dokumentů do
EPÚ, přičemž ovšem dnem převzetí je den, kdy dokumenty skutečně přijal EPÚ.
Způsob podání
 Písemné podání (na formuláři EPA/EPO/OEB Form 1001)
Mohou být rovněž podány faxem, pokud to příslušné úřady smluvních států připouštějí. ÚPV tuto
možnost připouští. Pokud je tedy přihláška podána faxem, nevyžaduje již EPÚ její stvrzení zasláním
originálu (viz rozhodnutí presidenta EPÚ z 6/12/2004, čl.4). Pouze pokud je faxové podání nevyhovující
kvality, je přihlašovatel vyzván k písemnému stvrzení v neprodlužitelné lhůtě jednoho měsíce.
 K elektronickému podání přihlášek do EPÚ je možné využít možnosti, které jsou podrobně
popsány na stránkách https://www.epo.org/applying/online-services.html. Při elektronickém
podání je účtován nižší přihlašovací poplatek.
Žádost o udělení Evropského patentu – EPO Form 1001
K tomuto formuláři patří i návod na vyplnění, a tento se doporučuje řádně pročíst. Kromě návodu na
vyplnění jednotlivých polí jsou zde další užitečné informace.
Současné formuláře jsou v některých položkách již předběžně „zaškrtnuty“ (žádost o průzkum) proto,
aby se předem vyloučila možnost opomenutí jejich označení.
Počet kopií:
Žádost o udělení – formulář 1001 – se podává pouze v jednom vyhotovení, stejně tak jako
všechny podlohy, tedy popis + nároky + obrázky + abstrakt a případné další přílohy. EPÚ převádí do
elektronické formy všechny došlé dokumenty, a proto nevyžaduje vícero vyhotovení dokumentů.

Výjimkou je strana 8 formuláře, Potvrzení o převzetí, které mají být vyhotoveny další tři kopie
s vyplněnou zpáteční adresou. Tato strana (Form 1001.8) obsahuje seznam připojených dokumentů, který
kontroluje ÚPV a zde označuje datum převzetí uvedených dokumentů. Po přidělení čísla přihlášky zasílá
ÚPV originál tohoto Potvrzení zpět přihlašovateli jako potvrzení o převzetí dokumentů ÚPV a oznámení
čísla přihlášky (potřebného i k placení poplatků), první kopie zůstává ÚPV, druhá a třetí kopie se zasílají
EPÚ, přičemž třetí kopie se vrátí přihlašovateli zpět se stvrzením od EPÚ o převzetí přihlášky a
potvrzením data jejího podání.
Vyplnění žádosti:
Záhlaví formuláře žádosti vyplní ÚPV, kde uvede číslo přihlášky a datum převzetí.
Číslo přihlášky se skládá z dvojčíslí roku, v němž byla přihláška podána + přiděleného kódu Úřadu (466)
+ pořadového čísla přihlášky v daném roce, tečky a číslice generované počítačem.
Ke správnému vyplnění žádosti slouží výše zmiňovaný návod. Např. při doplnění textu do boxu 5
v češtině (dle návodu, žádost o průzkum) je sleva 30 % z poplatku za průzkum pro výše uvedené
přihlašovatele.
Splatnost poplatků
Všechny poplatky spojené s podáním evropské přihlášky jsou splatné přímo EPÚ v evropské
měně (EUR). Přihlašovací poplatek, poplatek za rešerši, případně poplatek za 16. a každý další nárok
musí být zaplaceny do jednoho měsíce od podání přihlášky. Den považovaný za den platby je den, kdy je
částka nebo převod skutečně připsán na bankovní konto EPÚ. Ke každé platbě musí být uvedeno jméno
plátce a musí obsahovat nezbytné údaje, které umožní EPÚ ihned určit účel platby.
Vyřizování všech plateb je v kompetenci ředitelství Treasury and Accouns Directorate EPO,
Mnichov. Číslo účtu, kam se všechny platby spojené s řízením o evropské přihlášce posílají, je:
IBAN:DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC:DRESDEFF700
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich
Germany
Další informace k evropským patentovým přihláškám (a nejen k nim)
Vřele se doporučuje sledovat internetové stránky EPÚ: http://www.epo.org/,
kde jsou kromě již zmiňovaných formulářů uvedeny např. aktuální poplatky, seznam zástupců
registrovaných pro zastupování před EPÚ, seznamy členských států, nejnovější zprávy, stejně tak jako
potřebné právní normy, rozhodnutí i návody atd.
Rovněž je zde vstup do rešeršní databáze ESP@CENET, vstup do rejstříku evropských
patentových přihlášek a zveřejněných spisů.
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