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POZNÁMKY K FORMULÁRU ŽIADOSTI (PCT/RO/101)
Účelom týchto poznámok je uľahčiť vyplnenie formulára žiados . Podrobnejšie informácie sa uvádzajú v publikácii WIPO, v príručke PCT Applicant´s Guide, ktorá je spolu s ostatnými príslušnými dokumentmi dostupná na webovej stránke WIPO: h p://www.wipo.int/pct/en/. Poznámky sa vypracovali na základe požiadaviek vyplývajúcich z nasledujúcich dokumentov: Zmluva o patentovej spolupráci
(ďalej „PCT“), Vykonávací predpis k PCT a Administra vne smernice k PCT. Pokiaľ by došlo k nejakým
nezrovnalos am medzi týmito poznámkami a požiadavkami, pla a uvedené predpisy.
Vo formulári žiados a v týchto poznámkach sa uvedené odkazy na „článok“, „pravidlo“ a „sekciu“
týkajú článkov PCT, pravidiel Vykonávacieho predpisu k PCT a sekcií Administra vnych smerníc k PCT.
Formulár žiados musí byť vyplnený alebo tlačený; kontrolné okienka sa môžu označiť ručne, čiernym
atramentom (pravidlo 11.9 (a) a (b)).
Formulár žiados a eto poznámky môžete získať na uvedenej webovej stránke WIPO.

Kde podať medzinárodnú prihlášku?
Medzinárodná prihláška (žiadosť, opis, nároky, anotácia a prípadne výkresy) sa musí podať na príslušnom prijímacom úrade (článok 11 (1) (i)) – t. j. s výnimkou platných predpisov, ktoré sa týkajú národnej
bezpečnos , podľa voľby prihlasovateľa buď:
(i) v prijímacom úrade zmluvného štátu PCT, alebo v úrade, ktorý koná v jeho zastúpení pre tento štát,
v ktorom prihlasovateľ, alebo ak sú dvaja, alebo viacerí prihlasovatelia, tak aspoň jeden z nich, je
občanom alebo má v ňom sídlo (pravidlo 19.1 (a) (i) alebo (ii), alebo (b)), alebo
(ii) v Medzinárodnom úrade WIPO v Ženeve, vo Švajčiarsku, ak prihlasovateľ, alebo ak sú dvaja, alebo
viacerí prihlasovatelia, tak aspoň jeden z nich, je občanom niektorého zmluvného štátu PCT alebo
má sídlo v niektorom zmluvnom štáte PCT (pravidlo 19.1 (a) (iii)).

Potvrdzujúca kópia formulára žiados
Ak sa medzinárodná prihláška pôvodne podala faxom prijímaciemu úradu, ktorý takéto podanie akceptuje (pozrite si v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C), musí sa to vyznačiť na prvej strane formulára uvedením textu „CONFIRMATION COPY“, za ktorým nasleduje dátum faxového podania.

Spisová značka prihlasovateľa alebo zástupcu
Spisová značka sa môže uviesť, ak je to potrebné. Nesmie však byť dlhšia ako 25 znakov. Znaky
po 25. znaku nemusí prijímací úrad alebo iný medzinárodný orgán brať do úvahy (pravidlo 11.6 (f)
a sekcia 109).

OKIENKO (BOX) č. I
Názov vynálezu (pravidlo 4.3 a 5.1 (a)): Názov vynálezu musí byť krátky (najlepšie dve až sedem slov
v anglič ne alebo v preklade do anglič ny) a presný. Musí byť totožný s názvom uvedeným v záhlaví
opisu.
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OKIENKA (BOXES) č. II a III
Všeobecne: Aspoň jeden z menovaných prihlasovateľov musí mať sídlo v zmluvnom štáte PCT alebo
musí byť občanom zmluvného štátu PCT, pre ktorý prijímací úrad koná (články 9 a 11 (1) (i) a pravidlo 18
a 19). Ak sa medzinárodná prihláška podá v Medzinárodnom úrade, podľa pravidla 19.1 (a) (iii) aspoň
jeden z prihlasovateľov musí mať sídlo v niektorom zmluvnom štáte PCT alebo musí byť jeho občanom.
Údaj, či je osoba prihlasovateľom a/alebo pôvodcom (pravidlá 4.5 (a) a 4.6 (a) a (b)):
Kontrolné okienko „this person is also inventor“ („táto osoba je ež pôvodcom“), (okienko č. II):
Označte toto okienko, ak menovaný prihlasovateľ je aj pôvodcom alebo jedným z pôvodcov; toto
okienko neoznačujte, ak je prihlasovateľom právnická osoba.
Kontrolné okienko „applicant and inventor“ („prihlasovateľ a pôvodca“), (okienko č. III):
Označte toto kontrolné okienko, ak je menovaná osoba prihlasovateľom aj pôvodcom; toto okienko neoznačujte, ak je prihlasovateľom právnická osoba.
Kontrolné okienko „applicant only“ („iba prihlasovateľ“), (okienko č. III):
Označte toto kontrolné okienko, ak je menovaná osoba právnická osoba alebo ak menovaná osoba nie je aj pôvodcom.
Kontrolné okienko „inventor only“ („iba pôvodca“), (okienko č. III):
Označte toto kontrolné okienko, ak je menovaná osoba pôvodcom, ale nie je aj prihlasovateľom.
Bolo by to napríklad v tom prípade, ak pôvodca zomrel alebo previedol vynález a nadobúdateľ
je prihlasovateľom pre všetky určené štáty. Toto okienko neoznačujte, ak ide o právnickú osobu.
V okienku č. III sa pre každú menovanú osobu musí označiť jedno z troch kontrolných okienok.
V okienku č. II a III sa nesmie menovať osoba viac ako jedenkrát aj vtedy, ak je táto osoba prihlasovateľom aj pôvodcom.
Rôzni prihlasovatelia pre rôzne určené štáty (pravidlá 4.5 (d), 18.3 a 19.2): Pre rôzne určené štáty
môžu byť uvedení rôzni prihlasovatelia. Aspoň jeden z menovaných prihlasovateľov musí mať národnosť alebo bydlisko zmluvného štátu, pre ktorý prijímací úrad koná, bez ohľadu na určený/é štát/y, pre
ktoré bol prihlasovateľ menovaný.
Na označenie určených štátov vyznačte príslušné kontrolné okienko (iba jedno pre každú osobu), pre
ktoré je osoba prihlasovateľom. Ak osoba nie je prihlasovateľom pre všetky určené štáty, musí byť označené kontrolné okienko „štáty uvedené v doplnkovom okienku“ („the States indicated in the Supplemental Box“), meno osoby sa musí zopakovať v doplnkovom okienku (Supplemental Box) a musia sa
uviesť štáty, pre ktoré je táto osoba prihlasovateľom (pozrite si bod 1 (ii) v tomto okienku).
Uvedenie mena pôvodcu (pravidlo 4.1 (a) (iv) a (c) (i)): Dôrazne odporúčame, aby ste vždy uviedli meno pôvodcu, vo všeobecnos sa eto informácie vyžadujú v národnej fáze. Podrobnos nájdete
v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha B.
Rôzni pôvodcovia pre rôzne určené štáty (pravidlo 4.6 (c)): Rôzne osoby môžu byť uvedené ako pôvodcovia pre rôzne určené štáty (napr. ak požiadavky národného zákonodarstva určených štátov nie
sú v tomto ohľade rovnaké); v takomto prípade sa musí použiť doplnkové okienko (pozrite si bod 1 (iii)
v tomto okienku (Supplemental Box)). Ak nie je uvedená žiadna poznámka, pla , že menovaný(í) pôvodca(ovia) je (sú) pre všetky určené štáty. Ak nebude uvedený žiadny údaj, bude sa predpokladať, že
pôvodca(ovia) je (sú) menovaný(í) pre všetky určené štáty.
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Mená a adresy (pravidlo 4.4): Priezvisko (odporúča sa napísať veľkými písmenami) sa musí uviesť
pred krstným menom. Tituly a akademické hodnos sa musia vynechať. Mená právnických osôb sa
musia uviesť plným úradným označením.
Adresa sa musí uviesť tak, aby sa zaručilo rýchle poštové doručenie; musí pozostávať zo všetkých príslušných administra vnych jedno ek (ulica, číslo domu (ak sú), poštové smerové číslo, obec a názov štátu).
Pre jednu osobu sa musí uviesť iba jedna adresa (pozrite si vysvetlivky k okienku (box) č. IV, zvláštna
adresa na doručovanie („address for correspondence“)).
Čísla telefónu, faxu a/alebo e-mailové adresy sa musia uviesť pre osoby, ktoré sú uvedené v okienkach č. II a IV, v takom poradí, aby sa s nimi umožnila rýchla komunikácia (pozrite si pravidlo 4.4 (c)).
Každé telefónne alebo faxové číslo musí obsahovať kódy krajiny a oblas . Uvádza sa iba jedna e-mailová
adresa.
Ak sa nevyznačilo jedno z príslušných kontrolných okienok, každá uvedená e-mailová adresa sa použije iba na taký druh komunikácie, ktorá by sa mohla vybaviť telefonicky. Ak je jedno z príslušných
kontrolných okienok vyznačené, prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, Medzinárodný úrad
a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum môžu zaslať prihlasovateľovi oznámenia vo vzťahu
k medzinárodnej prihláške, aby sa tak vyhli spracovaniu alebo oneskoreniu pošty. Upozorňujeme, že nie
všetky úrady budú zasielať e-mailové no fikácie (detaily o konaní v každom úrade si pozrite v príručke
PCT Applicant´s Guide, príloha B). Ak je označené prvé kontrolné okienko, za každou takouto e-mailovou komunikáciou bude vždy nasledovať oficiálne listové písomné oznámenie. Za právoplatnú kópiu
oznámenia sa bude považovať iba písomná kópia a v zmysle pravidla 80 lehotu začne iba dátum zaslania tejto písomnej kópie. Ak je označené druhé kontrolné okienko, znamená to, že prihlasovateľ si želá
zastavenie zasielania papierových kópií oznámení a uznáva, že dátum zásielky uvedený na elektronickej
kópii bude začiatok lehoty v zmysle pravidla 80.
Upozorňujeme, že prihlasovateľ je zodpovedný za aktualizáciu všetkých detailov e-mailovej adresy
a ež za to, aby zabezpečil, že prichádzajúce e-maily nie sú zo strany prijímateľa z akýchkoľvek dôvodov
blokované. Požiadavky na zmenu záznamu v adresách uvedených v žiados je najlepšie zasielať priamo
Medzinárodnému úradu, podľa pravidla 92bis. Ak sa vykoná e-mailová autorizácia pre prihlasovateľa aj
pre zástupcu alebo spoločného splnomocnenca, Medzinárodný úrad bude zasielať e-mailovú komunikáciu iba menovanému zástupcovi alebo spoločnému splnomocnencovi.
Registračné číslo prihlasovateľa v úrade (pravidlo 4.5 (e)): Ak je prihlasovateľ registrovaný v národnom alebo regionálnom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad, môže sa do formulára žiados uviesť číslo
alebo iný údaj, pod ktorým je prihlasovateľ takto registrovaný.
Občianstvo (pravidlo 4.5 (a) a (b) a 18.1): Pre každého prihlasovateľa sa musí uviesť názov alebo dvojpísmenový kód štátu (t. j. krajiny), v ktorom má táto osoba občianstvo. Právnická osoba zriadená podľa
národného zákonodarstva štátu sa považuje za občana tohto štátu. Údaj o občianstve sa nevyžaduje, ak
je osoba iba pôvodcom.
Sídlo (pravidlá 4.5 (a) a (c) a 18.1): Pre každého prihlasovateľa sa musí uviesť názov alebo dvojpísmenový kód štátu (t. j. krajina), v ktorom má sídlo. Ak nie je uvedený štát, v ktorom má sídlo, to znamená,
že je to ten istý štát, ktorý je uvedený v adrese. Vlastníctvo skutočného a efek vneho priemyselného
alebo obchodného podniku v štáte sa považuje za sídlo v tomto štáte. Údaj o sídle sa nevyžaduje, ak je
osoba iba pôvodcom.
Názvy štátov (sekcia 115): Na označenie názvu štátu sa môže použiť dvojpísmenový kód, uvedený
v norme WIPO ST.3 a v príručke PCT Applicant´s Guide, môžete použiť prílohu K.
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OKIENKO (BOX) č. IV
Kto môže konať ako zástupca? (článok 49 a 83.1bis): Informácia, kto a v ktorom prijímacom úrade
môže konať ako zástupca, je uvedená v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C.
Zástupca alebo spoločný splnomocnenec (pravidlá 4.7, 4.8, 90.1, 90.2 a sekcia 108): Označte príslušné kontrolné okienko, aby ste určili, či je menovaná osoba ustanovená ako „agent“ (zástupca) alebo
„common representa ve“ (spoločný splnomocnenec), („spoločný splnomocnenec“ musí byť jeden
z prihlasovateľov). Spôsob uvádzania mena/mien, adresy/adries (vrátane názvov štátov), čísla telefónu,
faxu a/alebo e-mailových adries, ktoré musia byť uvedené, si pozrite v poznámkach k okienkam č. II a III.
Ak je uvedených niekoľko zástupcov, zástupca, ktorému sa má posielať korešpondencia, musí byť uvedený ako prvý. Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia a nie je ustanovený žiadny spoločný zástupca,
ktorý ich má všetkých zastupovať, jeden z prihlasovateľov, ktorý je občanom zmluvného štátu PCT alebo
v ňom má sídlo, môže byť stanovený ostatnými prihlasovateľmi ako ich spoločný splnomocnenec. Ak to
nie je uvedené, prihlasovateľ, ktorý je menovaný v žiados ako prvý a je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku v prijímacom úrade, sa bude považovať za spoločného splnomocnenca.
Spôsob ustanovenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca (pravidlá 90.4, 90.5 a sekcia 106):
Menovanie zástupcu alebo spoločného splnomocnenca sa môže vykonať uvedením zástupcu alebo
spoločného splnomocnenca v okienku č. IV a podpísaním žiados prihlasovateľom alebo predložením
samostatnej plnej moci. Ak sú dvaja alebo viac prihlasovateľov, menovanie spoločného zástupcu alebo spoločného splnomocnenca je účinné vtedy, ak formulár žiados alebo plnú moc, podľa vlastného
výberu, podpíše každý prihlasovateľ. Ak nie je podpísaná samostatná plná moc alebo ak vyžadovaná
samostatná plná moc chýba, alebo ak údaje o mene alebo adrese menovanej osoby nie sú v súlade
s pravidlom 4.4, plná moc sa považuje za neexistujúcu, pokiaľ sa tento nedostatok neodstráni. Prijímací
úrad sa však môže vzdať požiadavky na predloženie samostatnej plnej moci (detaily o každom prijímacom úrade nájdete v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C).
Ak sa predložila generálna plná moc a v prihláške je na ňu odkaz, musí sa k prihláške priložiť jej kópia.
Ktorýkoľvek prihlasovateľ, ktorý nepodpísal generálnu plnú moc, musí podpísať formulár žiados alebo
samostatnú plnú moc, ak sa prijímací úrad nevzdal požiadavky na predloženie samostatnej plnej moci
(detaily si pozrite v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C).
Registračné číslo zástupcu v úrade (pravidlo 4.7 (b)): Ak je zástupca registrovaný v národnom alebo
regionálnom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad, v žiados sa môže uviesť číslo alebo iné označenie,
pod ktorým je zástupca takto registrovaný.
Adresa na korešpondenciu (pravidlo 4.4 (d) a sekcia 108): Ak je stanovený zástupca, každá korešpondencia určená prihlasovateľovi sa bude posielať na adresu uvedenú pre zástupcu (alebo ak je stanovených viac
zástupcov, tak zástupcovi, ktorý je uvedený ako prvý). Ak je stanovený jeden z dvoch alebo viacerých prihlasovateľov ako spoločný splnomocnenec, použije sa adresa uvedená pre prihlasovateľa v okienku (box) č. IV.
Ak nie je ustanovený žiadny zástupca ani spoločný splnomocnenec, každá korešpondencia sa bude
posielať na adresu prihlasovateľa, ktorá je uvedená v okienku (box) č. II alebo III (ak je menovaná iba
jedna osoba ako prihlasovateľ), alebo na adresu prihlasovateľa, ktorý sa považuje za spoločného splnomocnenca (ak sú dve alebo viaceré osoby menované ako prihlasovatelia). Ak si však prihlasovateľ želá,
aby sa korešpondencia posielala na inú adresu, v tom prípade musí byť táto adresa uvedená v okienku
(box) č. IV namiesto určenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca. V tomto jedinom prípade sa
musí označiť posledné kontrolné okienko (box) č. IV (t. j. posledné kontrolné okienko sa nesmie označiť,
ak bolo označené okienko „agent“ alebo „common representa ve“).
Čísla telefónu, faxu a/alebo e-mailové adresy: Pozrite si poznámky k okienkam č. II a III.
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OKIENKO (BOX) č. V
Určenia (regionálne a národné patenty), (pravidlo 4.9): Na základe podania žiados prihlasovateľ
získa automa cké a paušálne pokry e všetkých určení dostupných podľa PCT v deň medzinárodného
podania, pokiaľ ide o akýkoľvek dostupný druh ochrany, a ak je to možné, pokiaľ ide o regionálny patent a národný patent, tak obidva. Ak si prihlasovateľ želá, aby sa o prihláške konalo iba v niektorých
vybraných krajinách nie ako o patentovej prihláške, ale o inom druhu ochrany, ktorý je dostupný podľa
národného zákonodarstva určeného alebo zvoleného úradu, ktorého sa to týka, prihlasovateľ bude musieť uviesť svoju voľbu v určenom alebo zvolenom úrade pri vykonávaní úkonov podľa článku 22 alebo
39 (1) pri vstupe do národnej fázy. Detaily, ktoré sa týkajú rôznych typov ochrany dostupných v určenom
alebo zvolenom úrade, nájdete v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha B.
Z ďalej vysvetlených dôvodov je ale možné označením príslušného okienka (okienok) uviesť, že DE
Nemecko, JP Japonsko a/alebo KR Kórejská republika nie sú určené pre žiadny druh národnej ochrany. Tieto štáty oznámili Medzinárodnému úradu, že uplatňujú pravidlo 4.9 (b), pretože ich národná
legisla va stanovuje, že podanie medzinárodnej prihlášky, ktorá obsahuje určenie tohto štátu a prioritu
z národnej prihlášky so skorším právom prednos v deň podania alebo dodatočne, podľa pravidla
26bis.1 (pre DE: pre ten istý druh ochrany), ktorá má účinok v tomto štáte, bude mať následok upustenia, po uplynu stanovených lehôt, s takými istými účinkami ako zrušenie skoršej národnej prihlášky. Uvedené dôsledky nemajú vplyv na určenie DE na účely EP európskeho patentu. Detaily si pozrite
v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha B.
V okienku č. V (box V) môžu byť z paušálneho rozsahu všetkých určení vylúčené iba tri už uvedené
štáty. Prihlasovateľ musí predložiť zvláštnu žiadosť oznámenia o zrušení príslušného určenia, podľa pravidla 90bis.2, ak si pre ktorýkoľvek zmluvný štát PCT želá, aby bol vylúčený z paušálneho rozsahu všetkých určení. Dôležité: Ak sa podalo oznámenie o zrušení, toto oznámenie musí podpísať prihlasovateľ
alebo ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, tak každý z nich (pravidlo 90bis.5), alebo zástupca,
alebo spoločný splnomocnenec, ktorý bol menovaný podpisom žiados , návrhu (žiadosť o medzinárodný predbežný prieskum) alebo separátnej plnej moci (pravidlo 90.4 (a)).

OKIENKO (BOX) č. VI
Uplatnenie práva (práv) prednos (pravidlo 4.10): Ak sa uplatňuje právo prednos zo skôr podanej
prihlášky, musí sa v žiados uviesť vyhlásenie, ktoré obsahuje uplatnenie práva prednos .
Žiadosť musí obsahovať dátum podania skoršej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje právo prednos ,
a číslo, ktorým bola označená. Upozorňujeme, že tento dátum musí spadať do lehoty 12 mesiacov pred
medzinárodným dátumom podania.
Ak je skoršia prihláška národnou prihláškou, musí sa uviesť zmluvný štát Parížskeho dohovoru na
ochranu priemyselného vlastníctva alebo členský štát Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorý nie
je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru, v ktorom bola táto skoršia prihláška podaná. Ak je skoršia
prihláška regionálnou prihláškou, musí sa uviesť regionálny úrad. Ak je skoršia prihláška medzinárodnou prihláškou, musí sa uviesť prijímací úrad, v ktorom bola prihláška podaná.
Ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou (pozrite si skôr) alebo medzinárodnou prihláškou, vo
vyhlásení o uplatnení práva prednos sa môže ež uviesť, ak si to prihlasovateľ želá, jeden alebo viac
zmluvných štátov Parížskeho dohovoru, pre ktoré bola táto skoršia prihláška podaná (pravidlo 4.10 (b)
(i)); tento údaj však nie je povinný. Ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou a ani jeden zo zmluvných štátov regionálneho patentového dohovoru nie je zmluvným štátom Parížskeho dohovoru ani
členským štátom Svetovej obchodnej organizácie, v doplnkovom okienku (Supplemental Box) sa musí
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uviesť aspoň jeden zmluvný štát Parížskeho dohovoru alebo Svetovej obchodnej organizácie, pre ktorý
bola skoršia prihláška podaná (pravidlo 4.10 (b) (ii)).
Čo sa týka možnos opravy alebo doplnenia uplatnenia práva prednos , pozrite pravidlo 26bis.1
a príručku PCT Applicant´s Guide, medzinárodná fáza.
Obnovenie práva na prioritu (pravidlá 4.1 (c) (v) a 26bis.3): Konanie o obnovení práva na prioritu sa
nepoužíva v prijímacích úradoch, ktoré oznámili Medzinárodnému úradu, podľa pravidla 26bis.3 (j),
nezlučiteľnosť pravidla 26bis.3 (a) až (i) s národným zákonodarstvom platným pre tento úrad. Ak sa medzinárodná prihláška podala v deň, ktorý je neskorší ako deň, kedy uplynie obdobie priority (pozrite si
pravidlo 2.4), ale v lehote, ktorá spadá do lehoty dvoch mesiacov od tohto dátumu, prihlasovateľ môže
požiadať prijímací úrad, aby obnovil právo na prioritu (pravidlo 26bis.3). Žiadosť sa musí podať prijímaciemu úradu v lehote dvoch mesiacov od dátumu uplynu a prioritného obdobia; toto môže obsahovať
aj formulár žiados (pravidlo 4.1 (c) (v)) vyznačením nároku na prioritu/y v okienku č. VI (box no. VI).
Ak sa v okienku č. VI vyznačilo uplatnenie priority, na ktorú sa podala žiadosť o obnovenie práva, tak sa
v takomto prípade musí predložiť samostatný doklad nazvaný „Stanovisko k obnoveniu práva na prioritu“. V tomto samostatnom doklade sa musí uvádzať dátum podania, číslo skoršej prihlášky a názov alebo dvojpísmenový kód krajiny, členstvo WTO a regionálny alebo prijímací úrad skoršej prihlášky, ktorej
sa to týka. Okrem toho, pre každú skoršiu prihlášku, ktorej sa to týka, musí prihlasovateľ uviesť dôvody,
pre ktoré nesplnil povinnosť podať medzinárodnú prihlášku v prioritnom období (pravidlo 26bis.3 (a)
a 26bis.3 (b) (ii)). Upozorňujeme, že žiadosť môže byť podrobená poplatku v prospech prijímacieho
úradu, ktorý je splatný v uvedenej lehote (pravidlo 26bis.3 (e)). Podľa pravidla 26bis.3 (d) sa podľa zváženia prijímacieho úradu môže lehota na zaplatenie poplatku predĺžiť o dva mesiace od uplynu a lehoty
platnej podľa pravidla 26bis.3 (e). Ďalej upozorňujeme, že prijímací úrad môže v primeranej lehote žiadať o predloženie vyhlásenia alebo iného dôkazu na podporu zdôvodnenia; vhodnejšie je, ak sa takéto
vyhlásenie alebo iný dôkaz zašle prijímaciemu úradu spolu so žiadosťou o obnovenie práva na prioritu
(pravidlo 26bis.3 (b) a (f)). Prijímací úrad musí obnoviť právo na prioritu, ak zis , že je splnené kritérium
na obnovenie práva, ktoré uplatňuje úrad (26bis.3 (a)). Informáciu, aké kritériá používa prijímací úrad,
si pozrite v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C.
Včlenenie odkazom (pravidlá 4.18 a 20): Konanie o včlenení odkazom sa nepoužíva v prijímacom
úrade, ktorý podľa pravidla 20.8 (a) oznámil Medzinárodnému úradu nezlučiteľnosť pravidiel 20.3 (a) (ii)
a (b) (ii), 20.5 (a) (ii) a (d) a 20.6 s národným zákonodarstvom platným pre tento úrad. Ak prijímací úrad
zis , že nie je splnená žiadna z podmienok článku 11 (1) (iii) (d) a (e) alebo sa považuje za nesplnenú,
vyzve prihlasovateľa, aby alebo splnil podmienky, alebo potvrdil, že príslušný prvok uvedený v článku
11 (1) (iii) (d) alebo (e) je včlenený odkazom podľa pravidla 4.18. Ak prihlasovateľ predloží požadovanú
opravu podľa článku 11 (2), dátumom medzinárodného podania bude dátum, kedy prijímací úrad prijal
požadovanú opravu (pozrite si pravidlo 20.3 (a) (ii) a (b) (i)) za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné
požiadavky článku 11 (1). Ak ale prihlasovateľ potvrdí včlenenie odkazom prvku uvedenom v článku 11
(1) (iii) (d) alebo (e), ktorý je úplne obsiahnutý v skoršej prihláške, ktorej prioritu si uplatňuje v medzinárodnej prihláške, tento prvok sa bude považovať za obsiahnutý v domnelej medzinárodnej prihláške
ku dňu, kedy jeden alebo viac prvkov, ktoré sú uvedené v článku 11 (1) (iii), boli skôr prijaté prijímacím
úradom a dátum medzinárodného podania bude dátum, kedy sa splnili všetky požiadavky článku 11 (1)
(pozrite si pravidlo 20.3 (a) (ii) a (b) (ii)).
Ak prihlasovateľ predloží chýbajúcu časť prijímaciemu úradu po dátume, kedy by mali byť splnené
všetky požiadavky článku 11(1), ale v príslušnej lehote, podľa pravidla 20.7, táto časť bude včlenená do
medzinárodnej prihlášky a dátum medzinárodného podania sa opraví na dátum ku dňu, kedy prijímací
úrad prijal túto časť (pozrite si pravidlo 20.5 (c)). V takomto prípade sa dá prihlasovateľovi možnosť,
aby požiadal prijímací úrad, aby neprihliadal na príslušnú chýbajúcu časť, vtedy sa chýbajúca časť nepovažuje za predloženú a nevykoná sa oprava dátumu medzinárodného podania (pozrite si pravidlo 20.5
(e)). Ak prihlasovateľ ale potvrdí včlenenie odkazom čas opisu, nárokov alebo obrázkov, podľa pravidla
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4.18, a prijímací úrad zis , že sú splnené všetky požiadavky pravidiel 4.18 a 20.6 (a), táto časť sa bude
považovať za obsiahnutú v domnelej medzinárodnej prihláške ku dňu, kedy jeden alebo viac prvkov
uvedených v článku 11 (1) (iii) prijímací úrad skôr prijal a dátum medzinárodného podania bude dátum,
kedy sa splnili všetky požiadavky článku 11 (1) (pozrite si pravidlo 20.5).
Predloženie prioritného dokladu/ov (pravidlo 17.1): Prihlasovateľ musí predložiť overenú kópiu
každej skoršej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje právo prednos (prioritný doklad), bez ohľadu na to, či
je skoršia prihláška národná, regionálna alebo medzinárodná. Prioritný doklad sa musí predložiť prijímaciemu úradu alebo Medzinárodnému úradu pred uplynu m 16 mesiacov od (najstaršieho) dátumu
prednos alebo ak sa žiada o predčasné zača e národnej fázy, tak nie neskôr než v čase podania tejto
žiados . Každý prioritný doklad, ktorý dostane Medzinárodný úrad po uplynu 16-mesačnej lehoty, ale
pred dátumom zverejnenia, sa bude považovať za prijatý v posledný deň tejto lehoty (pravidlo 17.1 (a)).
Ak prioritný doklad vydáva prijímací úrad, prihlasovateľ môže miesto predloženia prioritného dokladu požiadať prijímací úrad (nie neskôr ako 16 mesiacov od dátumu práva prednos ), aby pripravil
a odovzdal prioritný doklad Medzinárodnému úradu (pravidlo 4.1 (c) (ii)). Táto žiadosť sa môže podať
označením príslušných kontrolných okienok v okienku č. VI. Upozorňujeme, že ak sa žiadosť takto podá,
prihlasovateľ musí, ak sa to vyžaduje, zapla ť prijímaciemu úradu zodpovedajúci poplatok za prioritný
doklad, inak sa bude žiadosť považovať za nepredloženú (pozrite si pravidlo 17.1 (b)).
Ak je prioritný doklad dostupný z úradu, ktorý par cipuje v službe WIPO Digital Access Service for
Priority Documents (DAS) (h p://.wipo.int/das/en), prihlasovateľ môže použiť DAS na poskytnu e
prioritného dokladu Medzinárodnému úradu. Len čo prihlasovateľ požiada depozitný úrad DAS o poskytnu e kópie prioritného dokladu (pozrite si v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha B, depozitný
úrad DAS, ďalšie údaje o postupe), prihlasovateľ dostane prístupový kód (pokiaľ z depozitného úradu
už prístupový kód automa cky nedostal v priebehu podávania prioritnej prihlášky). Prihlasovateľ musí
potom označiť príslušné kontrolné okienko v okienku č. VI a uviesť prístupový kód pre každý konkrétny
prioritný dokument.
Informácie o tom, či a ktoré prioritné dokumenty sú dostupné Medzinárodnému úradu z digitálnej
knižnice, sú zverejnené v oficiálnych oznámeniach (PCT Gaze e), v súlade so sekciou 715 (c) a v príručke
PCT Applicant´s Guide, príloha B (IB).
Dátumy (sekcia 110): V dátumoch sa musia uvádzať arabské číslice a musia mať formu zápisu v nasledujúcom poradí: deň, názov mesiaca a rok; za, pod alebo nad takýmto údajom sa musí opakovať zápis
dátum v zátvorke v tomto poradí: dve arabské číslice na číslo dňa a číslo mesiaca a štyri arabské číslice
na číslo roku, pričom údaje sú oddelené bodkami, lomkami alebo spojovníkmi. Napr. „26 October 2012
(26.10.2012)“, „26 October 2012 (26/10/2012)“ alebo „26 October 2012 (26-10-2012)“.

OKIENKO (BOX) č. VII
Výber orgánu pre medzinárodnú rešerš (ISA) (pravidlo 4.1 (b) (iv) a 4.14bis): Ak sú dva orgány alebo
viac orgánov pre medzinárodnú rešerš, ktoré sú príslušné na vypracovanie medzinárodnej rešerše vo
vzťahu k medzinárodnej prihláške – v závislos od jazyka, v ktorom je táto prihláška podaná, a prijímacieho úradu, v ktorom je podaná – musí sa uviesť názov príslušného rešeršného orgánu, ktorý si prihlasovateľ zvolil a to v mieste, ktoré je na to určené, buď plným názvom, alebo dvojpísmenovým kódom.
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POKRAČOVANIE OKIENKA (BOX) č. VII, bod 1
Žiadosť o využi e výsledkov skoršej rešerše; predloženie výsledkov skoršej rešerše (pravidlo 4.12,
12bis, 16.3 a 41.1): Prihlasovateľ môže požiadať ISA, aby pri vykonávaní rešerše vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše vypracovanej buď týmto orgánom, iným ISA, alebo národným, alebo regionálnym
úradom (pravidlo 4.12). Ak prihlasovateľ podal takúto žiadosť a splnil požiadavky pravidla 12bis, a ak
bola skoršia rešerš vypracovaná tým istým ISA alebo tým istým národným úradom alebo regionálnym
úradom, ktorý koná ako ISA, ISA musí v primeranom rozsahu vziať do úvahy výsledky skoršej rešerše. Na
druhej strane, ak bola skoršia rešerš vypracovaná iným ISA alebo národným, alebo regionálnym úradom
iným než takým, ktorý koná ako ISA, ISA môže, ale nie je to povinné, vziať do úvahy výsledky skoršej
rešerše (pravidlo 41.1). Ak ISA vezme do úvahy výsledky skoršej rešerše, musí (čiastočne) refundovať
poplatok za rešerš v takom rozsahu a za takých podmienok, ktoré sú stanovené v dohode podľa článku
16 (3) (b) (pre každý ISA si pozrite v príručke PCT Applicant´s Guide, prílohu D).
V žiados o vza e výsledkov skoršej rešerše do úvahy sa musí uvádzať: dátum, číslo prihlášky, na ktorú
bola skoršia rešerš vypracovaná, a orgán alebo úrad, ktorý vypracoval skoršiu rešerš (pravidlá 4.1 (b) (ii)
a 4.12 (i)).
Prihlasovateľ musí v čase podania prijímaciemu úradu predložiť spolu s medzinárodnou prihláškou
kópiu výsledkov skoršej rešerše (pravidlo 12bis.1 (a)), s výnimkou, ak:
– skoršiu rešerš vypracoval ten istý úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, alebo ak výsledky skoršej
rešerše sú prijímaciemu úradu dostupné iným spôsobom, prihlasovateľ môže miesto predloženia
kópie výsledkov skoršej rešerše požiadať prijímací úrad, aby zaslal kópiu týchto výsledkov do ISA
tak, že označí príslušné kontrolné okienko (pravidlá 12bis.1 (b) a 12bis.2 (d)),
– skoršiu rešerš vypracoval ten istý orgán alebo úrad, ktorý koná ako ISA, nevyžaduje sa predloženie
kópie výsledkov skoršej rešerše prijímaciemu úradu alebo ISA (pravidlá 12bis.1 (c) a 12bis.2 (b));
– kópia výsledkov skoršej rešerše je dostupná prijímaciemu úradu alebo ISA ním akceptovateľným
spôsobom a formou, a ak to tak označil prihlasovateľ vo formulári žiados vyznačením príslušných
kontrolných okienok, prijímací úrad alebo ISA nevyžaduje predloženie kópie výsledkov (pravidlá
12bis.1 (d) a 12bis.2 (b)).
Ak prihlasovateľ podal žiadosť, aby prijímací úrad zaslal výsledky skoršej rešerše do ISA, podľa pravidla 4.12, mala by obsahovať prípadne aj kópiu výsledkov akéhokoľvek skoršieho zatriedenia (pravidlo
23bis.1(b)).
Využi e výsledkov z viacerých než jednej rešerše: Ak sa vyžaduje od ISA, aby využil výsledky z viacerých než z jednej skoršej rešerše, označte príslušné kontrolné okienko a predložte duplikáty tejto strany
s označením „con nua on sheet of item 1 of Con nua on of Box No. VII“, ktoré priložíte k formuláru
žiados .

POKRAČOVANIE OKIENKA (BOX) č. VII, bod 2
Zaslanie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia do ISA prijímacím úradom, ak prihlasovateľ nepodal žiadosť podľa pravidla 4.12: Ak je v medzinárodnej prihláške uplatnená priorita zo skoršej prihlášky,
s výnimkou článku 30 (2) a (3), prijímací úrad musí do ISA zaslať kópie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia (pokiaľ táto kópia už nie je dostupná pre ISA), ak bola skoršia prihláška podaná v tom istom úrade
alebo regionálnom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad a ktorý vypracoval skoršiu rešerš na skoršiu
prihlášku (pravidlo 23bis.2 (a)); prijímací úrad môže zaslať kópiu výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia,
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ak skoršia prihláška bola podaná v inom úrade, ale výsledky skoršej rešerše a zatriedenie sú aj napriek
tomu k dispozícii prijímaciemu úradu (pravidlo 23bis.2 (c)).
Žiadosť o nezaslanie výsledkov skoršej rešerše a zatriedenia prijímacím úradom do ISA: Ak sa medzinárodná prihláška podala v prijímacom úrade, ktorý podľa pravidla 23bis.2 (b) oznámil Medzinárodnému úradu, že môže na žiadosť prihlasovateľa rozhodnúť, že nebude zasielať výsledky skoršej rešerše
do ISA, prihlasovateľ môže vyznačiť kontrolné okienko v bode 2.2, Con nua on of Box No. VII. Toto sa
týka iba medzinárodných prihlášok podaných v nasledujúcich prijímacích úradoch: DE, FI a SE (pozrite
h p://www.wipo.int/pct/en/texts/reserva ons/res_incomp.html).
Povolenie prijímaciemu úradu zaslať výsledky skoršej rešerše a zatriedenia do ISA: Ak sa medzinárodná prihláška podala v prijímacom úrade, ktorý podľa pravidla 23bis.2 (e) oznámil Medzinárodnému úradu, že zasielanie kópií skoršej rešerše a zatriedenia bez súhlasu prihlasovateľa nie je v súlade
s vnútroštátnym právom, ktoré uplatňuje prijímací úrad, prihlasovateľ môže označiť prvé kontrolné
okienko v bode 2.3, Con nua on of Box No. VII, a napriek tomu povoliť prijímaciemu úradu, aby odovzdal výsledky skoršej rešerše a zatriedenia do ISA. Toto sa týka iba medzinárodných prihlášok, ktoré sa
podali v nasledujúcich prijímacích úradoch: AU, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG a US (pozrite si odkaz
h p://www.wipo.int/pct/en/texts/reserva ons/res_incomp.html).
Pokiaľ ide o všetky prijímacie úrady, druhé zaškrtávacie okienko v bode 2.3, Con nua on of Box
No. VII, sa môže použiť ež vtedy, ak sa výslovne povoľuje prijímaciemu úradu, aby odovzdal výsledky
skoršej rešerše a zatriedenia, ktoré boli vypracované na medzinárodnú prihlášku, z ktorej sa následne
uplatňuje priorita v tejto medzinárodnej prihláške a na ktorú bola vypracovaná rešerš iným ISA než ISA,
ktorý je uvedený v okienku č. VII.
Použi e viacerých výsledkov než výsledku jednej skoršej rešerše: Ak sa v medzinárodnej prihláške
uplatňuje priorita z viacerých prihlášok a ak má prihlasovateľ na ňu nárok a želá si označenie podľa bodov 2.2 alebo 2.3 (pravidlo 23bis. 2 (a) (b) a (e)) pre každú prihlášku, označte, prosím, príslušné okienko
zaškrtnu m a duplikáty tejto stránky, ktorá obsahuje zoznam každej uplatnenej priority, ktorej sa týka
označením „con nua on sheet if item 2 of Con nua on of Box No. VII“, priložte k formuláru žiados .

OKIENKO (BOX) č. VIII
Vyhlásenia obsahujúce štandardizované znenie (pravidlo 4.1 (c) (iii) a 4.17): Podľa voľby prihlasovateľa môže žiadosť obsahovať na účely národného zákonodarstva uplatňovaného v jednom alebo vo
viacerých určených štátoch jedno alebo viac vyhlásení:
(i) vyhlásenie o totožnos prihlasovateľa;
(ii) vyhlásenie o práve prihlasovateľa, k dátumu medzinárodného podania, požiadať o udelenie patentu;
(iii) vyhlásenie o práve prihlasovateľa, k dátumu medzinárodného podania, uplatniť právo prednos
z predchádzajúcej prihlášky;
(iv) vyhlásenie pôvodcu, pokiaľ ide o jeho pôvodcovstvo k vynálezu (iba na účely Spojených štátov amerických);
(v) vyhlásenie o zverejneniach, ktoré nie je na prekážku novos ;
ktoré musia byť v súlade so štandardizovaným znením stanoveným v sekciách 211 až 215 jednotlivo
a ktoré musia byť uvedené v okienkach (Boxes) č. VIII (i) až (v), ako bude opísané. Ak žiadosť obsahuje
niektoré z týchto vyhlásení, musí sa označiť príslušné kontrolné okienko v okienku (Box) č. VIII a počet
z každého druhu vyhlásenia sa uvedie v pravom stĺpci. Pokiaľ ide o možnosť opravy alebo doplnenia
vyhlásenia, pozrite si pravidlo 26ter, sekcia 216 a príručku PCT Applicant´s Guide, medzinárodná fáza.
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Ak sa za určitých okolnos nedá použiť štandardizované znenie, prihlasovateľ by sa nemal snažiť použiť vyhlásenia podľa pravidla 4.17, ale skôr by mal vyhovieť príslušným národným požiadavkám pri
vstupe do národnej fázy.
Skutočnosť, že vyhlásenie je súčasťou žiados podľa pravidla 4.17, sama osebe nepotvrdzuje vyhlasované skutočnos ; účinok týchto skutočnos v príslušných národných úradoch stanovia určené úrady
podľa uplatňovaného vnútroštátneho práva.
Aj napriek tomu, že znenie vyhlásenia nie je prispôsobené štandardizovanému zneniu, uvedenému
v administra vnych smerniciach v zmysle 4.17, každý určený úrad môže prijať takéto vyhlásenie na účely uplatňovaného vnútroštátneho práva, ale nevyžaduje sa to od neho.
Podrobnos , ktoré sa týkajú požiadaviek vnútroštátneho práva: Pre informáciu, aké vyhlásenia vyžaduje každý určený úrad, si pozrite príslušnú národnú kapitolu v príručke PCT Applicant´s Guide.
Účinok v určených úradoch (pravidlo 51bis.2): Ak prihlasovateľ predloží niektoré vyhlásenie v zmysle pravidla 4.17 (i) až (iv), ktoré obsahuje vyžadované štandardizované znenie (buď s medzinárodnou
prihláškou alebo Medzinárodnému úradu v stanovenej lehote, podľa pravidla 26ter, alebo priamo určenému úradu v priebehu národnej fázy), nemôže určený úrad v národnej fáze vyžadovať ďalšie doklady
alebo dôkaz o skutočnos , ktoré sa týkajú vyhlásenia, pokiaľ určený úrad nemá dôvodné pochybnos
o vierohodnos príslušného vyhlásenia.

OKIENKA (BOXES) č. VIII (i) až (v)
(Všeobecne)
Rôzne okienka na vyhlásenia: V predtlačenom formulári žiados je šesť rôznych okienok (Boxes)
na vyhlásenia – jedno okienko na každé vyhlásenie z pia ch druhov vyhlásení v zmysle pravidla 4.17
(okienko (Box) VIII (i) až VIII (v)) a strana na pokračovanie (pokračovanie okienka (Con nua on of Box)
č. VIII (i) až (v)), ktorá sa použije v prípade každého samostatného vyhlásenia, ktoré sa nezmes do
príslušného okienka. Názov každého typu vyhlásenia, ktorý môžete nájsť v štandardizovanom znení,
ktoré je uvedené v administra vnych smerniciach, je predtlačený na príslušnej strane žiados .
Samostatný list na každé vyhlásenie: Každé vyhlásenie musí začínať na samostatnom liste formulára
žiados v zodpovedajúcom okienku, ktoré je určené na vyhlásenie.
Názvy, body, čísla bodov, bodkované riadky, výrazy v okrúhlych zátvorkách a výrazy v hranatých
zátvorkách: Predpísané štandardizované znenie vyhlásení obsahuje názvy, rôzne body, čísla bodov, bodkované riadky, výrazy v okrúhlych zátvorkách a výrazy v hranatých zátvorkách. S výnimkou okienka (Box)
č. VIII (iv), ktoré obsahuje predtlačené štandardizované znenie, sa vo vyhlásení uvedú iba e body, ktoré
sú vhodné na potrebnú podporu tvrdenia v tomto vyhlásení (to znamená, že sa vypus a e body, ktoré sa
nepoužijú) a čísla bodov sa nemusia uviesť. Bodkované riadky označujú, kde treba informáciu doplniť. Výraz
v okrúhlych zátvorkách je návod pre prihlasovateľa, ktorý sa týka informácie, ktorá sa má vo vyhlásení doplniť podľa skutočných okolnos . Výrazy v hranatých zátvorkách sú nepovinné a mali by sa, ak sa vo vyhlásení
použijú, uvádzať bez zátvoriek; ak sa nepoužijú, mali by sa vypus ť spolu s príslušnými zátvorkami.
Menovanie niekoľkých osôb: V samostatnom vyhlásení môže byť menovaných niekoľko osôb. Inak,
s jednou výnimkou, sa môže urobiť samostatné vyhlásenie pre každú osobu. Pokiaľ sa týka vyhlásenia
pôvodcu o jeho pôvodcovstve k vynálezu, uvedeného v okienku (Box) č. VIII (iv), ktoré sa uplatňuje iba
na účely Spojených štátov amerických, musí sa uviesť každý pôvodca v samostatnom vyhlásení (pozri
poznámky ďalej k okienku (Box) č. VIII (iv)). Znenia vyhlásení, ktoré majú byť uvedené v okienku (Box)
č. VIII (i), (ii), (iii) a (v), sa môžu, ak je to potrebné, previesť z jednotného na množné číslo.
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OKIENKO (BOX) č. VIII (i)
Vyhlásenie, pokiaľ ide o totožnosť pôvodcu (pravidlo 4.17 (i) a sekcia 211): Vyhlásenie musí mať
nasledujúce znenie:
„Vyhlásenie, pokiaľ ide o totožnosť pôvodcu (pravidlo 4.17 (i) a 51bis.1 (a) (i)):
vo vzťahu k [tejto] medzinárodnej prihláške [č. PCT/…],
… (meno), ... (adresa), je pôvodcom predmetu, na ktorý chce získať ochranu prostredníctvom tejto
medzinárodnej prihlášky.“
Takéto vyhlásenie nie je nutné, ak sa týka pôvodcu, ktorý je uvedený sám (iba ako pôvodca alebo
ako prihlasovateľ a pôvodca), v okienkach (Box) č. II alebo III, podľa pravidla 4.5 alebo 4.6. Ak je však
pôvodca uvedený ako prihlasovateľ v okienkach II alebo III, podľa pravidla 4.5, vyhlásenie, pokiaľ ide
o právo prihlasovateľa požiadať o udelenie patentu (pravidlo 4.17 (ii)), môže byť primerané. Ak nie sú
údaje, ktoré sa týkajú pôvodcu v zmysle pravidiel 4.5 alebo 4.6, uvedené v okienku č. II alebo okienku
č. III, toto vyhlásenie sa musí kombinovať s predpísaným znením vyhlásenia, pokiaľ ide o právo prihlasovateľa požiadať o udelenie patentu (pravidlo 4.17 (ii)). Podrobnejšie informácie o kombinovanom vyhlásení si
pozrite v poznámkach k okienku č. VIII (ii). Detailnejšie informácie o vyhlásení pôvodcu, pokiaľ ide o pôvodcovstvo na účely určenia Spojených štátov amerických, si pozrite v poznámke k okienku (Box) VIII (iv).

OKIENKO (BOX) č. VIII (ii)
Vyhlásenie, pokiaľ ide o právo prihlasovateľa požiadať o udelenie patentu (pravidlo 4.17 (ii) a sekcia 212): Vyhlásenie musí mať nasledujúce znenie s takým vsunu m, vypustením, opakovaním a preradením skutočnos , ktoré sú vymenované v bodoch (i) až (viii), aké sú nutné na vysvetlenie práva
prihlasovateľa:
„Vyhlásenie, pokiaľ ide o právo prihlasovateľa žiadať o udelenie patentu, k dátumu medzinárodného
podania, (pravidlo 4.17 (ii) a 51bis.1 (a) (ii)), v prípade, že sa nehodí vyhlásenie podľa pravidla 4.17 (iv):
vo vzťahu k [tejto] medzinárodnej prihláške [č. PCT/…],
... (meno) má právo žiadať o udelenie patentu z nasledujúceho dôvodu:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

... (meno), … (adresa), je pôvodcom predmetu, na ktorý chce získať ochranu prostredníctvom
tejto medzinárodnej prihlášky,
… (meno) [má] [mal] právo ako zamestnávateľ pôvodcu… (meno pôvodcu),
dohody medzi… (meno) a… (meno) zo dňa…,
postúpenie (prevod vlastníctva alebo práva) z… (meno) na… (meno) zo dňa…,
súhlas od… (meno) v prospech… (meno) zo dňa…,
súdneho príkazu vydaného… (názov súdu) na prevod od… (meno) na... (meno) zo dňa…,
prevod práv z… (meno) na… (meno) prostredníctvom… (uveďte druh prevodu) zo dňa… a
zmena mena prihlasovateľa z… (meno) na... (meno) dňa… (dátum).“

Body (i) až (vii) môžu byť začlenené podľa toho, ako sa vyžaduje, pokiaľ ide o vysvetlenie práva
prihlasovateľa. Toto vyhlásenie sa použije iba pre e skutočnos , ktoré nastali pred dátumom medzinárodného podania. Možné druhy prevodu oprávnení v bode (vii) predstavujú fúziu, kúpu, dedičstvo, darovanie atď. Pokiaľ došlo k postupným prevodom od pôvodcu, poradie, v ktorom sú prevody
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vo vyhlásení uvedené, musia zodpovedať skutočnému sledu prevodov a body môžu byť obsiahnuté viac ako jedenkrát, ak je to nutné na vysvetlenie práva prihlasovateľa. Ak nie je uvedený pôvodca
v okienkach č. II alebo III, toto vyhlásenie sa môže predložiť ako kombinované vyhlásenie, ktoré vysvetľuje právo prihlasovateľa požiadať o udelenie patentu a totožnos pôvodcu. V takomto prípade úvodná
fráza vyhlásenia musí znieť takto:
„Kombinované vyhlásenie, pokiaľ ide o právo prihlasovateľa, k dátumu medzinárodného podania, žiadať o udelenie patentu (pravidlo 4.17 (ii) a 51bis.1 (a) (ii)) a vyhlásenie, pokiaľ ide o totožnosť pôvodcu
(pravidlo 4.17 (i) a 51bis.1 (a) (i)) pre prípad, kedy sa nehodí vyhlásenie podľa pravidla 4.17 (iv)“:
Zvyšná časť kombinovaného vyhlásenia musí mať znenie, aké sa uvádza v predchádzajúcich paragrafoch.
Podrobnos , pokiaľ ide o totožnosť pôvodcu, si pozrite v uvedených poznámkach k okienku (Box) VIII (i).

OKIENKO (BOX) č. VIII (iii)
Vyhlásenie, ktoré sa týka prihlasovateľa k uplatneniu práva prednos (pravidlo 4.17 (iii) a sekcia
213): Vyhlásenie musí mať nasledujúce znenie s takým vsunu m, vypustením, opakovaním a preradením skutočnos uvedených v bodoch (i) až (viii), aké sú potrebné na vysvetlenie práva prihlasovateľa:
„Vyhlásenie, pokiaľ ide o právo prihlasovateľa, k dátumu medzinárodného podania k uplatneniu práva prednos z uvedenej skoršej prihlášky, ak prihlasovateľ nie je prihlasovateľom, ktorý podal skoršiu prihlášku alebo ak sa od podania skoršej prihlášky zmenilo meno prihlasovateľa (pravidlo 4.17 (iii)
a 51bis.1 (a) (iii)):
vo vzťahu k [tejto] medzinárodnej prihláške [č. PCT/…],
… (meno) má právo uplatniť si právo prednos z nasledujúceho dôvodu:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

prihlasovateľ je pôvodcom predmetu, na ktorý chcel získať ochranu pomocou skoršej prihlášky,
… (meno) [má] [mal] právo ako zamestnávateľ pôvodcu… (meno pôvodcu),
zmluvy medzi... (meno) a… (meno) zo dňa...,
postúpenie od… (meno) v prospech… (meno) zo dňa...,
súhlas od… (meno) v prospech… (meno) zo dňa...,
rozhodnu e súdu vydaného... (názov súdu) s účinkom prevodu z... (meno) na… (meno) zo
dňa...,
(vii) prevod práv z… (meno) na… (meno) pomocou… (uveďte druh prevodu) zo dňa...,
(viii) zmena mena prihlasovateľa z… (meno) na… (meno) dňa… (dátum).“
Body (i) až (viii) môžu byť začlenené podľa toho, či je potrebné vysvetliť právo prihlasovateľa. Toto
vyhlásenie sa použije iba v tých prípadoch, ktoré nastali pred dátumom medzinárodného podania,
a môže sa použiť iba vtedy, ak je osoba alebo meno prihlasovateľa iné ako meno prihlasovateľa, ktorý
podal skoršiu prihlášku, z ktorej sa uplatňuje právo prednos . Napr. sa toto vyhlásenie dá použiť, ak je
iba jeden prihlasovateľ z pia ch iný, ako sú prihlasovatelia uvedení v skoršej prihláške. Možné druhy
prevodu práv v bode (vii) obsahujú fúziu, kúpu, dedičstvo, darovanie atď. Ak boli vykonané postupné
prevody z prihlasovateľa skoršej prihlášky, poradie, v akom sú prevody uvedené, by malo zodpovedať
skutočnému sledu prevodov a položky sa môžu opakovať viac ako jedenkrát, ak je to nutné na vysvetlenie práva prihlasovateľa.
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OKIENKO (BOX) č. VIII (iv)
Vyhlásenie o pôvodcovstve (pravidlo 4.17 (iv) a sekcia 214): Štandardizované znenie vyhlásenia je
predtlačené v okienku č. VIII (iv).
Meno a priezvisko, adresa bydliska a občianstvo sa musia uviesť pre každého pôvodcu. Ak nie je
meno a adresa napísaná la nkou, musí sa uviesť v la nke. Všetci pôvodcovia musia podpísať vyhlásenie
a uviesť dátum, aj keď nepodpíšu tú istú kópiu vyhlásenia (sekcia 214 (b)).
Ak je viac pôvodcov ako dvaja, ostatní pôvodcovia sa musia uviesť na liste „Con nua on of Box
No. VIII (i) až (v)“. List na pokračovanie by sa mal nazvať „Con nua on of Box No. VIII (iv)“ a musí sa na
ňom uviesť meno a priezvisko, adresa bydliska a občianstvo ostatných pôvodcov a aspoň meno, priezvisko a adresa by sa mali uviesť la nkou. V takomto prípade je „úplné vyhlásenie“ zahrnuté v okienku
(Box) č. VIII (iv) a v liste na pokračovanie. Všetci pôvodcovia musia podpísať úplné vyhlásenie a uviesť
dátum, a ak všetci nepodpísali tú istú kópiu úplného vyhlásenia, musí sa preložiť kópia každého samostatne podpísaného úplného vyhlásenia (sekcia 214 (b)).
Ak vyhlásenie nebolo začlenené v žiados , ale bolo predložené neskôr, v texte okienka č. VIII (iv) sa
MUSÍ uviesť číslo medzinárodnej prihlášky.

OKIENKO (BOX) č. VIII (v)
Vyhlásenie týkajúce sa skoršieho uverejnenia, ktoré nie je na prekážku, alebo výnimiek z nedostatku novos (pravidlo 4.17 (v) a sekcia 215): Vyhlásenie musí mať nasledujúce znenie s takým vsunu m,
vypustením, opakovaním a preradením skutočnos uvedených v bodoch (i) až (iv), aké je nutné:
„Vyhlásenie týkajúce sa skoršieho uverejnenia, ktoré nie je na prekážku, alebo výnimiek z nedostatku
novos (pravidlo 4.17 (v) a 51bis.1 (a) (v)):
vo vzťahu k [tejto] medzinárodnej prihláške [č. PCT/…],
… (meno) vyhlasuje, že predmet nárokovaný v [tejto] medzinárodnej prihláške bol zverejnený nasledujúcim spôsobom:
(i)
(a)
(b)
(c)
(d)
(ii)
(iii)
(iv)

druh zverejnenia (uveďte, čo sa hodí):
medzinárodná výstava,
publikácia,
zneuži e,
inak: ... (špecifikujte)
dátum zverejnenia: …,
názov zverejnenia (ak je to možné): …,
miesto zverejnenia (ak je to možné): …“

Vo vyhlásení by sa malo vždy uviesť (a), (b), (c) alebo (d) bodu (i). Bod (ii) by sa vo vyhlásení mal ež
vždy uviesť. Body (iii) a (iv) sa môžu začleniť v závislos od okolnos .
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OKIENKO (BOX) č. IX
Položky, ktoré tvoria medzinárodnú prihlášku: V kontrolnom zozname sa počet listov rôznych čas
medzinárodnej prihlášky musí uviesť arabskými číslicami. Ako súčasť žiados sa musia započítať strany,
ktoré obsahujú niektorú stranu uvedenú v okienku (Box) č. VIII (i) až (v). Treba poznamenať, že všetky
tabuľky, vrátane tých, ktoré sa týkajú výpisu sekvencií, musia tvoriť integrálnu časť opisu, a strany, ktoré
obsahujú takéto tabuľky, sa započítajú ako strany medzinárodnej prihlášky. Už neexistuje žiadne osobitné ustanovenie na predkladanie týchto tabuliek oddelene alebo znížený poplatok za takéto predloženie
tabuliek.
Nukleo dové a/alebo aminokyselinové sekvencie: Podania na papieri: Ak je medzinárodná prihláška podaná na papieri a obsahuje jeden alebo viac nukleo dových a/alebo aminokyselinových sekvencií,
výpis sekvencií musí byť uvedený ako samostatná časť opisu („sequence lis ng part of decsrip on“),
v súlade so štandardom, ktorý je uvedený v Administra vnych smerniciach, príloha C, t. j. v súlade
s WIPO štandardom ST.25. Počet strán výpisu sekvencií sa musí uviesť pod bodom (f) v okienku (Box)
č. IX a započítať do celkového počtu strán. Okrem toho, ak je výpis sekvencií podaný na papieri, kópia
výpisu sekvencií musí byť vo formáte, ktorý je uvedený v prílohe C/ST. 25 v textovom súbore, ktorý je
uložený na fyzickom dátovom nosiči (spolu s požadovaným vyhlásením) a mal by dopĺňať medzinárodnú prihlášku, ak si to želá ISA, ale iba na účely medzinárodnej rešerše podľa pravidla 13ter. Preto sa
v takýchto prípadoch musia vyznačiť kontrolné okienka č. 8 a 9 v okienku č. IX. Navyše sa v bode 8 musí
uviesť typ a počet nosičov, ako sú diskety, CD ROM, CD-R alebo iné dátové nosiče, ktoré akceptuje ISA.
Sprievodné položky medzinárodnej prihlášky: Ak sú k prihláške priložené určité položky, musia sa
označiť zodpovedajúce kontrolné okienka, každá prípadná poznámka sa musí uviesť na bodkovanom
riadku za príslušnou položkou a počet týchto položiek by sa mal uviesť na konci zodpovedajúceho riadka; podrobné vysvetlenie sa uvádza ďalej, ale iba k tým položkám, ktoré to vyžadujú.
Kontrolné okienko č. 4: Označte toto kontrolné okienko, ak je spolu s medzinárodnou prihláškou
podaná kópia generálnej plnej moci; ak bola generálna plná moc uložená v prijímacom úrade, ktorý jej
udelil číslo, môže sa uviesť toto číslo.
Kontrolné okienko č. 6: Označte toto kontrolné okienko, ak je spolu s medzinárodnou prihláškou
predložený preklad medzinárodnej prihlášky na účely medzinárodnej rešerše (pravidlo 12.3) a uveďte
jazyk prekladu.
Kontrolné okienko č. 7: Označte toto kontrolné okienko, ak je spolu s medzinárodnou prihláškou
predložený formulár PCT/RO/134 alebo iný samostatný list, ktorý obsahuje údaje, ktoré sa týkajú uloženého mikroorganizmu a/alebo biologického materiálu. Ak je formulár PCT/RO/134 alebo iný list, ktorý
obsahuje eto údaje, zahrnutý ako jeden z listov opisu, ako vyžadujú niektoré určené štáty (pozrite si
v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha L), toto kontrolné okienko neoznačujte (pozrite si pravidlo
13bis a sekciu 209).
Kontrolné okienka č. 8 a 9: Ak je výpis sekvencií časťou opisu predloženého v papierovej forme, textový súbor kópie výpisu sekvencií vo formáte, ktorý je uvedený v prílohe C/ST. 25 (spolu s požadovaným
stanoviskom), musí dopĺňať medzinárodnú prihlášku, ak si to želá ISA, ale iba na účely medzinárodnej
rešerše podľa pravidla 13ter. V takomto prípade sa v kontrolnom okienku (Box) č. IX musia vyznačiť
kontrolné okienka č. 8 a 9.
Jazyk podania medzinárodnej prihlášky (pravidlo 12.1 a 20.1 (c) a (d)): Pokiaľ ide o jazyk, v ktorom
sa podala medzinárodná prihláška na účely uznania medzinárodného dátumu podania, je s výhradou
nasledujúcej vety postačujúce, aby bol opis a nároky v jednom z jazykov, ktoré sú prípustnými jazykmi
pre prijímací úrad na podávanie medzinárodných prihlášok; jazyk sa uvedie v tomto okienku (pokiaľ ide
16

o anotáciu a text na výkresoch, pozrite si pravidlo 26.3ter (a) a (b); pokiaľ ide o jazyk žiados , pozrite si
pravidlo 12.1 (c) a 26.3ter (c) a (d)). Upozorňujeme, že ak sa medzinárodná prihláška podá na prijímacom úrade v USPTO (Americký patentový a známkový úrad), na účely uznania dátumu medzinárodného podania všetky čas medzinárodnej prihlášky (žiadosť, opis, nároky, anotácia a text na výkresoch)
musia byť v anglič ne s výnimkou voľného textu v čas opisu, ktorý obsahuje výpis sekvencií v súlade
so štandardom, ktorý je uvedený v prílohe C Administra vnych smerníc, ktorý môže byť v inom než
anglickom jazyku.

OKIENKO (BOX) č. X
Podpis (pravidlo 4.1 (d), 4.15, 26bis (a), 51bis.1 (a) (iv), 90): Podpis musí byť podpisom prihlasovateľa; ak je niekoľko prihlasovateľov, musia sa podpísať všetci. Ak chýba podpis jedného alebo viacerých
prihlasovateľov, prijímací úrad nevyzve prihlasovateľa, aby doplnil chýbajúci(e) podpis(y), za predpokladu, že žiadosť podpísal aspoň jeden z prihlasovateľov.
Dôležité: Ak sa podá vyhlásenie o odvolaní kedykoľvek v priebehu medzinárodnej fázy, toto vyhlásenie musí podpísať prihlasovateľ alebo ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, každý z nich, pravidlo (90bis.5), alebo zástupca, alebo spoločný splnomocnenec, ktorého menovanie ustanovili všetci
prihlasovatelia svojimi podpismi podľa vlastného výberu, v žiados , v návrhu alebo plnou mocou
(pravidlo 90.4 (a)), alebo generálnou plnou mocou (pravidlo 90.5 (a)).
Okrem toho, na účely konania v národnej fáze má každý určený úrad pre príslušný určený štát právo
žiadať od prihlasovateľa predloženie medzinárodnej prihlášky s podpisom každého prihlasovateľa, ktorý žiadosť nepodpísal.
Ak podpis na žiados nie je podpisom prihlasovateľa, ale zástupcu alebo spoločného splnomocnenca, musí sa predložiť samostatná plná moc, ktorá ustanovuje zástupcu alebo prípadne spoločného zástupcu, alebo kópia všeobecnej plnej moci, ktorú už má prijímací úrad vo svojej držbe. Plná moc musí
byť podpísaná prihlasovateľom alebo aspoň jedným z prihlasovateľov, ak je ich viac ako jeden. Ak sa
nepodala plná moc so žiadosťou, prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby ju predložil, pokiaľ nevzal
späť požiadavku na samostatnú plnú moc (detaily o každom prijímacom úrade si pozrite v príručke
PCT Applicant´s Guide, príloha C).

DODATKOVÉ OKIENKO (SUPPLEMENTAL BOX)
Prípady, kedy treba použiť toto dodatkové okienko a spôsob uvedenia údajov, sú vysvetlené v ľavom
stĺpci tohto okienka.
Body 2 a 3: Aj keď ide o označenie bodov 2 a 3 podľa pravidla 49bis.1 (a), (b) alebo (d), od prihlasovateľa sa bude v tomto zmysle vyžadovať ich označenie pre vstup do národnej fázy v príslušných určených
úradoch.
Ak si prihlasovateľ želá, aby sa o jeho prihláške konalo ako o prihláške pre úžitkový vzor v ktoromkoľvek určenom úrade, pozrie si poznámky v okienku (Box) č. V.
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VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Jazyk korešpondencie (pravidlo 92.2 a sekcia 104): Každý list od prihlasovateľa prijímaciemu úradu
musí byť v jazyku podania medzinárodnej prihlášky s tým, že ak má byť medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu vyžadovanom podľa pravidla 12.3, takýto list musí byť v jazyku tohto prekladu.
Prijímací úrad však môže schváliť použi e iného jazyka.
Každý list od prihlasovateľa pre Medzinárodný úrad musí byť v rovnakom jazyku ako medzinárodná prihláška, ak je týmto jazykom anglič na alebo francúzš na, v ostatných prípadoch sa musí použiť
anglič na alebo francúzš na podľa voľby prihlasovateľa.
Každý list od prihlasovateľa pre ISA musí byť v rovnakom jazyku ako medzinárodná prihláška s tým,
že ak bol odovzdaný preklad medzinárodnej prihlášky na účely medzinárodnej rešerše podľa pravidla
23.1(b), takýto list musí byť v jazyku prekladu. ISA však môže schváliť aj použi e iného jazyka.
Usporiadanie prvkov a číslovanie listov medzinárodnej prihlášky (pravidlo 11.7 a sekcia 207): Jednotlivé prvky medzinárodnej prihlášky sa musia zaradiť podľa nasledujúceho poradia: žiadosť; opis
(okrem čas , ktorá obsahuje výpis sekvencií, ak nejaký je); nárok(y); anotácia; výkresy (ak nejaké sú);
časť opisu obsahujúca výpisy sekvencií (ak nejaké sú).
Všetky listy opisu (okrem čas , ktoré obsahujú výpisy sekvencií), nároky a anotácia sa musia číslovať
za sebou arabskými číslicami, čísla sa umiestňujú hore alebo dole do stredu listu, ale nie na okraj, ktorý
musí byť čistý. Číslo každého listu výkresu musí pozostávať z dvoch arabských číslic oddelených lomkou.
Prvé číslo je číslo strany a druhé označuje celkový počet strán (napr. 1/3, 2/3, 3/3). Číslovanie strán čas
opisu, ktoré obsahujú výpisy sekvencií, pozrite v sekcii 207.
Uvádzanie spisovej značky prihlasovateľa alebo zástupcu na stranách opisu (okrem čas , ktorá obsahuje výpisy sekvencií), nárokov, anotácie, výkresov a čas opisu s výpismi sekvencií (pravidlo 11.6 (f)):
Spisová značka uvedená v žiados sa môže uviesť na každej strane medzinárodnej prihlášky v ľavom
hornom rohu vnútri, a to 1,5 cm od horného okraja.
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE ÚPV SR
Formulár žiados medzinárodnej prihlášky PCT/RO/101 je k dispozícii na webovej stránke ÚPV SR na
adrese: www.upv.sk v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, ďalej na webovej stránke WIPO na
nasledujúcich adresách:
www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm – v anglič ne,
www.wipo.int/pct/fr/forms/index.htm – vo francúzš ne a
www.wipo.int/pct/de/forms/index.htm – v nemčine.
Okrem elektronickej formy sú formuláre žiados PCT/RO/101 dostupné vo všetkých uvedených jazykoch aj v papierovej forme v podateľni ÚPV SR v Banskej Bystrici.
Prílohou publikácie je príklad vyplneného formulára žiados PCT/RO/101, ktorý IB WIPO, ako vzor,
poskytuje na svojom webovom sídle na nasledovnej adrese:
h ps://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/request/filled_request.pdf
Dôležité upozornenie: Vždy si skontrolujte, či máte aktuálny formulár žiados PCT/RO/101 a inštrukcie k nemu, ktoré sa aktualizujú v súlade so zmenami pravidiel Vykonávacieho predpisu k PCT, ktoré
upravujú konanie o medzinárodnej prihláške.

Doplňujúce informácie k okienkam (Boxom) IV, VII a X
Okienka (Box) IV a X: ÚPV SR ako prijímací úrad vyžaduje predloženie samostatnej plnej moci, ak
formulár žiados nepodpísal prihlasovateľ alebo jeho zástupca.
Okienko (Box) VII: Pre slovenských prihlasovateľov je príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš
(ISA) Európsky patentový úrad (EP) alebo Vyšehradský patentový inš tút (XV).

Elektronické podanie medzinárodnej prihlášky (systém ePCT)
ÚPV SR, ktorý koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy o patentovej spolupráci, prijíma medzinárodné
prihlášky aj v elektronickej forme vypracované prostredníctvom systému ePCT. Systém ePCT je prihlasovateľom k dispozícii na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) na nasledujúcej adrese: www.wipo.int
Ak prihlasovateľ chce využívať systém ePCT, musí požiadať WIPO o zriadenie užívateľského účtu vyplnením registračného formulára, ktorý sa otvorí po kliknu na záložku „Create WIPO Account“. Uvedená
záložka je na spodnej lište úvodnej stránky systému ePCT.
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INŠTRUKCIE KU KALKULAČNÉMU LISTU
(príloha k formuláru PCT/RO/101)
Účelom týchto poznámok je pomôcť prihlasovateľovi iden fikovať predpísané poplatky a skalkulovať
výšku poplatkov, ktoré musí zapla ť. Odporúča sa, aby prihlasovateľ vyplnil v kalkulačnom liste zodpovedajúce počiatočné výšky poplatkov v príslušných okienkach a predložil kalkulačný list súčasne s podaním medzinárodnej prihlášky. Toto pomôže prijímaciemu úradu skontrolovať kalkulácie a iden fikovať
prípadné chyby.
Informácie o platnos splatných poplatkov môže prihlasovateľ dostať na prijímacom úrade a Medzinárodnom úrade na adrese: h p://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf. V dôsledku výkyvu meny sa môže
meniť výška poplatkov za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš. Všetky poplatky sa musia
zapla ť v lehote jedného mesiaca od dátumu prija a medzinárodnej prihlášky.

KALKULÁCIA PREDPÍSANÝCH POPLATKOV
Okienko (Box) T: Poplatok za podanie sa pla v prospech prijímacieho úradu (pravidlo 14.1). Výšku
poplatku za podanie, ak nejaký je, stanovuje prijímací úrad. Musí sa zapla ť v lehote jedného mesiaca
od dátumu, kedy prijímací úrad prijal medzinárodnú prihlášku. Informácia o tomto poplatku je uvedená
v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C.
Okienko (Box) S: Rešeršný poplatok sa pla v prospech orgánu pre medzinárodnú rešerš (ISA) (pravidlo 16.1). Výšku rešeršného poplatku stanovuje ISA. Musí sa zapla ť v lehote jedného mesiaca od
dátumu, kedy prijímací úrad prijal medzinárodnú prihlášku. Informácia o tomto poplatku je uvedená
v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha D.
Ak je viac kompetentných orgánov ISA, prihlasovateľ musí uviesť, ktorý ISA si vybral, vyznačiť ho na
mieste na to určenom a zapla ť poplatok za medzinárodnú rešerš, ktorý stanovil orgán ISA zvolený
prihlasovateľom. Informácie o kompetentných orgánoch ISA a či má prihlasovateľ možnosť voľby medzi
dvoma alebo viacerými orgánmi ISA sú uvedené v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C.
Okienko (Box) I: Poplatok za medzinárodné podanie závisí od počtu strán medzinárodnej prihlášky,
ktorý je uvedený vo formulári žiados , okienko číslo IX, ako je vysvetlené neskôr.
Číslo, uvedené v okienku číslo IX formulára žiados , je „celkový počet strán“, ktorý zahŕňa aktuálny
počet strán výpisu sekvencií čas opisu, ak je výpis podaný na papieri a nie ako textový súbor, ako sa
uvádza v prílohe C/ST.25.
Poplatok za medzinárodné podanie sa musí zapla ť do jedného mesiaca od prija a medzinárodnej
prihlášky prijímacím úradom.
Zľavy: Prihlasovatelia môžu mať nárok na zníženie niektorých poplatkov, ktoré sú uvedené v tabuľkách poplatkov PCT (h p://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf) a v príslušnej prílohe C, v príručke
PCT Applicant´s Guide. Ak sa uplatňuje zľava poplatkov, znížená čiastka by sa mala uviesť v kalkulačnom
liste. Ten obsahuje zľavy, ktoré sa uplatňujú v prípade, že medzinárodná prihláška je podaná v elektronickej forme a/alebo ak je prihlasovateľ fyzická osoba z určitých štátov. Tieto dva druhy zníženia poplatkov sa ďalej podrobne vysvetľujú.
Zníženie medzinárodného poplatku za podanie medzinárodnej prihlášky v elektronickej podobe:
Ak je medzinárodná prihláška podaná v elektronickej forme, celková suma poplatku za medzinárodné
podanie sa zníži v závislos od použitých elektronických formátov. Medzinárodný poplatok za podanie
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sa zníži o: 100 švajčiarskych frankov (alebo ekvivalentne v mene, v ktorej sa uhrádza poplatok za medzinárodné podanie prijímajúcemu úradu) na medzinárodné prihlášky, ak žiadosť nie je v kódovanom
formáte (pozrite si sadzobník poplatkov PCT, položka 4 (a)); 200 švajčiarskych frankov (alebo ekvivalentne v mene, v ktorej sa uhrádza poplatok za medzinárodné podanie prijímajúcemu úradu), ak je
žiadosť v kódovanom formáte (pozrite si článok 4 (b)) sadzobníka poplatkov PCT; a 300 švajčiarskych
frankov (alebo ekvivalentne v mene, v ktorej sa uhrádza poplatok za medzinárodné podanie prijímajúcemu úradu), ak žiadosť, opis, nároky a anotácia sú v kódovanom formáte (pozrite si sadzobník poplatkov PCT, položka 4 (c)). Ďalšie podrobnos nájdete v príručke PCT Applicant´s Guide, v čas medzinárodná fáza a v prílohe C, ako aj v informáciách zverejnených v úradných oznámeniach (PCT Gaze e)
a v PCT Newsle er. Odkedy sa medzinárodné prihlášky podávajú elektronicky a obsahujú formulár žiados
a formulár výpočtu poplatkov v elektronickej podobe, nepredpisuje sa zníženie poplatku v kalkulačnom
liste pripojenom k formuláru PCT/RO/101.

Zľava poplatku za medzinárodné podanie pre prihlasovateľov z niektorých štátov
Prihlasovateľ, ktorý je fyzickou osobou, je občanom a má sídlo v štáte, uvedenom na zozname ako štát
s hrubým domácim produktom na obyvateľa nižším ako 25 000 USD (podľa údajov o priemernej hodnote hrubého domáceho produktu na obyvateľa za ostatných desať rokov uvedených v konštantných hodnotách amerického dolára v roku 2005 zverejnených Organizáciou Spojených národov), ktorého štátni
občania a reziden , ktorí sú fyzickými osobami, podali menej než desať medzinárodných prihlášok za
rok (na milión obyvateľov) alebo menej než 50 medzinárodných prihlášok za rok (v absolútnych číslach),
podľa posledného päťročného priemeru počtu podaní zverejnených Medzinárodným úradom; alebo
prihlasovateľ, bez ohľadu na to či je alebo nie je fyzickou osobou, je občanom a má sídlo v štáte, ktorý
je podľa klasifikácie Organizácie Spojených národov prinajmenšom rozvojovou krajinou, má, v súlade so
sadzobníkom poplatkov, nárok na zníženie niektorých poplatkov PCT o 90 % vrátane medzinárodného
poplatku za podanie. Prihlasovateľ má nárok na zľavu poplatku za medzinárodné podanie iba vtedy, ak
v čase podania medzinárodnej prihlášky je prihlasovateľ skutočný a jediný vlastník prihlášky a nemá
povinnosť odstúpiť, udeliť, previesť alebo poskytnúť práva na vynález inej strane, ktorá nemá právo na
zľavu. Ak existuje viac prihlasovateľov, každý musí spĺňať uvedené kritériá. Poplatok za medzinárodné
podanie sa zníži každému prihlasovateľovi (alebo prihlasovateľom), ktorý má naň oprávnený nárok na
základe údajov o mene, priezvisku, občianstve a bydlisku, ktoré uviedol v okienkach č. II a III žiados ;
samostatná žiadosť na zľavu poplatkov sa nevyžaduje.
Zľava poplatkov sa priznáva aj vtedy, ak jeden alebo viacerí prihlasovatelia nie sú zo zmluvných štátov
PCT, za predpokladu, že každý z nich má občianstvo a bydlisko štátu, ktorý spĺňa uvedené podmienky
a aspoň jeden z prihlasovateľov má občianstvo alebo bydlisko zmluvného štátu PCT, a teda má právo
podať medzinárodnú prihlášku.
Informácie o zmluvných štátoch PCT, ktorých štátne občianstvo a bydlisko oprávňuje na 90 % zľavu
určitých poplatkov PCT vrátane poplatku za medzinárodné podanie, nájdete v príručke PCT Applicant´s
Guide, príloha C, na stránke WIPO (pozrite si h p://www.wipo.int/pct/en/), a ež sú zverejnené a pravidelne aktualizované v oficiálnych oznamoch (v PCT Gaze e) a PCT Newsle er.
Kalkulácia poplatku za medzinárodné podanie v prípade zľavy: Ak je prihlasovateľ (alebo všetci
prihlasovatelia) oprávnený na zníženie medzinárodného poplatku za podanie, suma, ktorá sa má uviesť
v okienku I, predstavuje 10 % medzinárodného poplatku za podanie (pozrite si neskôr).
Okienko (Box) P: Poplatok za prioritný doklad (pravidlo 17.1 (b)). Ak prihlasovateľ požiadal, označením
príslušného políčka žiados v okienku (Box) č. VI, aby prijímací úrad pripravil a zaslal Medzinárodnému
úradu overenú kópiu skoršej prihlášky, ktorej prioritu si uplatňuje, môže uviesť výšku poplatku, ktorý stanovil prijímací úrad za túto službu (informácie si pozrite v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C).
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Ak sa tento poplatok nezapla pred uplynu m 16 mesiacov od dátumu priority, prijímací úrad môže
považovať túto žiadosť za nepodanú podľa pravidla 17.1 (b).
Okienko (Box) RP: Poplatok za obnovenie práva na prioritu (pravidlo 26bis.3 (d)): Ak prihlasovateľ,
v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 26bis.3 (e), požiadal prijímací úrad o obnovenie práva prednos
na skoršiu prihlášku, ktorej priorita sa uplatňuje v medzinárodnej prihláške, mala by sa uviesť výška
poplatku za túto službu, ktorú predpísal prijímací úrad (informácie si pozrite v príručke PCT Applicant´s
Guide, príloha C).
Okienko (Box) ES: Poplatok za dokumenty zo skoršej rešerše (pravidlo 12bis.1(b) a (d)):
Ak prihlasovateľ označením príslušného zaškrtávacieho políčka v bode 1.2 okienka č. VII žiados požiadal, aby prijímací úrad pripravil a odovzdal kópie výsledkov skoršej rešerše ISA, čo požaduje, aby ich
ISA vzal do úvahy (takáto žiadosť môže byť podaná len vtedy, ak skorší prieskum vykonal ten istý úrad
ako ten, ktorý koná ako prijímajúci úrad (článok 12bis.1 (b)) alebo ak sú výsledky skoršej rešerše inak
k dispozícii prijímaciemu úradu (pravidlo 12bis.1 (d)), potom sa môže uviesť výška poplatku, ktorý predpísal prijímací úrad za takúto službu (informácie si pozrite v príručke PCT Applicant´s Guide, príloha C).
Okienko súčtu (Total Box): Do tohto políčka by sa mali udať celkové sumy uvedené v okienkach T, S,
I, P, RP a ES. Ak si prihlasovateľ želá, menu alebo meny, v ktorých sa poplatky pla a, môže uviesť vedľa
poplatkov alebo vedľa políčka celkového súčtu.

SPÔSOB PLATBY
S cieľom pomôcť prijímaciemu úradu iden fikovať spôsob platby predpísaných poplatkov sa odporúča
označiť príslušné zaškrtávacie políčko(a). Údaje o kreditnej karte by sa nemali uvádzať v kalkulačnom
liste. Mali by sa poskytnúť samostatne a bezpečnými prostriedkami, ktoré akceptuje prijímací úrad.

Oprávnenie na vklad/výber z depozitného účtu
Prijímací úrad nebude vkladať ani vyberať poplatky z depozitného alebo z bežného účtu, pokiaľ nebude mať podpisové právo k depozitnému alebo k bežnému číslu účtu.

Poznámka úradu: Detailné informácie o poplatkoch, spôsoboch platby, ako aj o číslach účtov, na
ktoré je treba zapla ť predpísané poplatky, dostanete v podateľni Úradu priemyselného vlastníctva SR
v Banskej Bystrici alebo ich nájdete na webovej stránke úradu na nasledujúcej adrese: h p://www.upv.sk
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