
ZÁKLADNÍ POPLATKY SPOJENÉ S ŘÍZENÍM O MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠCE 
PODLE SMLOUVY PCT 
(podané od 1.1. 2021) 

 
 
POPLATKY SPOJENÉ S PODÁNÍM MEZINÁRODNÍ PŘIHLÁŠKY U ÚPV JAKO 
PŘIJÍMACÍHO ÚŘADU 
 
 
P o p l a t k y : Č á s t k a 
 
 
Mezinárodní přihlašovací poplatek   
 (Pravidlo 15.2) 
 a) jestliže mezinárodní přihláška 

     nemá více než 30 listů                               1233 EUR 
 b) jestliže mezinárodní přihláška 

     má více než 30 listů 1233 EUR + 

   14 EUR za každý  
   list  nad  30 listů  
S l e v y : 
Mezinárodní přihlašovací poplatek bude snížen o následující částky, jestliže 
mezinárodní přihláška bude podána v souladu s Administrativní směrnicí: 
 

 c) v elektronické formě, přičemž žádost je ve znakově kódovaném formátu  
vytvořené pomocí software e-PCT, ostatní části přihlášky nejsou   
v kódovaném formátu, např. jsou v PDF formátu  

                                   poplatek bude snížen o:     185 EUR 
 

 d) v elektronické formě  
vytvořené pomocí software e-PCT, kdy žádost, text popisu, nároků a 
anotace jsou ve znakově kódovaném formátu, např. XML formátu  

                                   poplatek bude snížen o:    278 EUR 
 
 
 
Mezinárodní přihlašovací poplatek (kde je možné, snížený podle předchozího bodu) 
bude snížen o 90 %, jestliže je mezinárodní přihláška podána přihlašovatelem, který je 
fyzickou osobou a který je občanem a má bydliště v České republice.  
V případě, že je několik přihlašovatelů, musí kritéria pro snížení poplatku splňovat 
každý z nich. Kompletní informace o státech, jejichž občané a rezidenti mohou využívat 
slevu 90 % některých PCT poplatků, je obsažena v PCT Applicant´s Guide, Příloha C. 
  
 
 
 
Předávací poplatek 1 500 CZK 
 
 
Za vyhotovení prioritního dokladu    600 CZK 
 
Rešeršní poplatek 1775 EUR 
 
 
 



 
POPLATKY SPOJENÉ S PODÁNÍM NÁVRHU NA MEZINÁRODNÍ PŘEDBĚŽNÝ 
PRŮZKUM (neplatí se přes ÚPV) 
 
 
 
Poplatek za mezinárodní předběžný průzkum 1830 EUR – platí pro EP 
   900  EUR – platí pro XV 
 
Jednací poplatek  185 EUR 
 (Pravidlo 57.2) 
   
 
Jednací poplatek bude snížen o 90 %, jestliže je mezinárodní přihláška podána 
přihlašovatelem, který je fyzickou osobou a který je občanem a má bydliště v České 
republice. 
 
V případě, že je několik přihlašovatelů, musí kritéria pro snížení poplatku splňovat 
každý z nich. Kompletní informace o státech, jejichž občané a rezidenti mohou využívat 
slevu 90 % některých PCT poplatků, je obsažena v PCT Applicant´s Guide, Příloha C 
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