ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1
V článku 2 Poplatkového poriadku odseky 1 a 2 znejú:
„1. Pokiaľ článok 2 neustanovuje inak, poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, sú:
EUR
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2),
(i)
ak európska patentová prihláška alebo, ak je to potrebné, jej preklad (článok
14 ods. 2) je podaná on-line vo formáte kódovaných znakov, alebo, ak ide o
medzinárodnú prihlášku, ak v lehote 31 mesiacov (pravidlo 159 ods. 1)
formulár pre vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) a medzinárodná
prihláška alebo, ak je to potrebné, jej preklad [článok 159 ods. 1 písm. a)] a
všetky zmeny a doplnky pre postup v európskej fáze [pravidlo 159 ods. 1
písm. b)] sú podané on-line vo formáte kódovaných znakov,
(ii)

ak sú všetky dokumenty uvedené v bode 1 písm. (i) podané on-line, ale
ktorýkoľvek z nich je podaný v inom formáte, ako je formát kódovaných
znakov,

(iii)

vo všetkých ostatných prípadoch

1a. Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku, ktorá obsahuje viac ako 35
strán (nepočítajú sa strany, ktoré sú súčasťou sekvenčného protokolu) (pravidlo
38 ods. 2)

95
125
260

16
za 36. a každú
ďalšiu stranu

1b. Dodatočný poplatok v prípade vylúčenej prihlášky, ktorá bola podaná vo vzťahu
ku skoršej prihláške, ktorá je tiež vylúčenou prihláškou (pravidlo 38 ods. 4)
–

poplatok za vylúčenú prihlášku druhej generácie

220

–

poplatok za vylúčenú prihlášku tretej generácie

440

–

poplatok za vylúčenú prihlášku štvrtej generácie

660

–

poplatok za vylúčenú prihlášku piatej a ďalšej generácie

885

2. Poplatok za rešerš týkajúci sa
–

–

európskej alebo doplnkovej európskej rešerše na prihlášku podanú 1. júla
2005 alebo po tomto dni (článok 78 ods. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 ods. 1,
článok 153 ods. 7, pravidlo 164 ods. 1 a 2)

1350

európskej alebo doplnkovej európskej rešerše na prihlášku podanú pred
1. júlom 2005 (článok 78 ods. 2, pravidlo 64 ods. 1, článok 153 ods. 7)

920

–

medzinárodnej rešerše (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 158 ods. 1)

1775

–

doplnkovej medzinárodnej rešerše [pravidlo 45bis.3(a) PCT]

1775

3. Určovací poplatok za jeden alebo viac zmluvných štátov (článok 79 ods. 2) vo
vzťahu k prihláške podanej 1. apríla 2009 alebo po tomto dni

610

4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku (článok 86 ods. 1)
vypočítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
–

za 3. rok

490

–

za 4. rok

610

–

za 5. rok

855

–

za 6. rok

1090

–

za 7. rok

1210

–

za 8. rok

1330

–

za 9. rok

1450

–

za 10. a každý ďalší rok

1640

5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú
prihlášku (pravidlo 51 ods. 2)

50 %
z oneskoreného
udržiavacieho
poplatku

6. Poplatok za prieskum (článok 94 ods. 1) týkajúci sa
–

prihlášky podanej pred 1. júlom 2005

1900

–

prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni

1700

–

medzinárodnej prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú
nebola vyhotovená žiadna doplnková správa o európskej rešerši (článok
153 ods. 7)

1900

7. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu
(pravidlo 71 ods. 3) za prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni
(i) ak 1. apríla 2018 alebo po tomto dni sú všetky prípadné zmeny a opravy
prihlášky, ako aj preklad nárokov podané online vo formáte kódovaných
znakov

860

(ii) v ostatných prípadoch
ak bol poplatok za udelenie zaplatený medzi 1. aprílom 2018 a [dátum
určený prezidentom Úradu]

960

ak bol poplatok za udelenie zaplatený [dátum určený prezidentom Úradu]
alebo po tomto dni

1065

8. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu (pravidlo 82 ods. 2,
pravidlo 95 ods. 3)

80

–
–

9. Príplatok za oneskorené vykonanie úkonov potrebných na zachovanie
európskeho patentu v zmenenej forme (pravidlo 82 ods. 3, pravidlo 95 ods. 3)
10. Poplatok za námietky (článok 99 ods. 1 a článok 105 ods. 2)

125
815

10a. Poplatok za obmedzenie alebo zrušenie (článok 105a ods. 1)
–

žiadosť o obmedzenie

–

žiadosť o zrušenie

1210
545

11. Poplatok za sťažnosť (článok 108), podanú
–

fyzickou osobou alebo osobou podľa pravidla 6 ods. 4 a 5

1955

–

inou osobou

2705

11a. Poplatok za žiadosť o preskúmanie (článok 112a ods. 4)

3025

12. Poplatok za pokračovanie v konaní (pravidlo 135 ods. 1)
–

v prípade oneskorenej platby poplatku

–

v prípade oneskoreného vykonania úkonov požadovaných podľa pravidla
71 ods. 3

265

–

v ostatných prípadoch

265

13. Poplatok za obnovenie práv/poplatok za žiadosť o obnovenie práva na
prioritu/poplatok za uvedenie do predošlého stavu [pravidlo 136 ods. 1,
pravidlo 26bis.3(d) PCT, pravidlo 49ter.2(d) PCT, pravidlo 49.6(d)(i) PCT]

14. Poplatok za zmenu (článok 135 ods. 3, článok 140)
14a. Poplatok za oneskorené predloženie sekvenčného protokolu (pravidlo 30
ods. 3)

50 %
príslušného
poplatku

665
80
240

15. Poplatok za patentový nárok (pravidlo 45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 4 a pravidlo
162 ods. 1) za prihlášku podanú 1. apríla 2009 alebo po tomto dni
–
–

za šestnásty patentový nárok a každý ďalší patentový nárok až do
päťdesiateho patentového nároku

245

za päťdesiaty prvý patentový nárok a každý ďalší patentový nárok

610

16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 88 ods. 3)

80

17. Poplatok za uchovanie dôkazu (pravidlo 123 ods. 3)

80

18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (pravidlo 157 ods. 4)
–
–

ak je žiadosť PCT (PCT/RO/101) a medzinárodná prihláška podaná na
Úrade ako prijímajúcom úrade online vo formáte kódovaných znakov
v ostatných prípadoch

0
135

19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a
pravidlo 158 ods. 2)

1830

20. Poplatok za technický posudok (článok 25)

4055

21. Poplatok za protest [pravidlo 158 ods. 3, pravidlo 40.2(e) PCT, pravidlo 68.3(e)
PCT]

910

22. Poplatok za preskúmanie [pravidlo 45bis.6(c) PCT]

910

2. V prípade európskych patentových prihlášok podaných pred 1. aprílom 2009 a
medzinárodných prihlášok, ktoré vstúpili do regionálnej fázy pred týmto dátumom, sumy
poplatkov uvedené v článku 2 položky 3, 3a, 7 a 15 Poplatkového poriadku s účinnosťou do
31. marca 2009 sú:

3. Určovací poplatok za každý určený zmluvný štát (článok 79 ods. 2), určovacie
poplatky sa pokladajú za zaplatené za všetky zmluvné štáty na základe platby
7-násobku výšky tohto poplatku

105

3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského
kniežatstva

105

7.
7.1

Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu
(pravidlo 71 ods. 3), ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:
najviac 35 strán a
(i) všetky prípadné zmeny a opravy prihlášky, ako aj preklad nárokov sú
podané 1. apríla 2018 alebo po tomto dni online vo formáte kódovaných
znakov
(ii) v ostatných prípadoch

860

7.2

–

ak je poplatok za udelenie zaplatený medzi 1. aprílom 2018 a [dátum
určený prezidentom Úradu]

–

ak je poplatok za udelenie zaplatený [dátum určený prezidentom úradu]
alebo po tomto dni
viac ako 35 strán

960
1065
Príslušná suma
podľa položky
7.1 plus 16 za
36. a každú
ďalšiu stranu

15. Poplatok za šestnásty patentový nárok a každý ďalší patentový nárok (pravidlo
45 ods. 1, pravidlo 71 ods. 4, pravidlo 162 ods. 1)

Článok 2
V článku 7 Poplatkového poriadku odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Ak sa podľa ustanovení odsekov 1 a 2 platba poplatku nepovažuje za uskutočnenú v lehote
splatnosti, má sa za to, že lehota bola dodržaná, ak sa úradu poskytne dôkaz o tom, že osoba,
ktorá vykonala platbu, splnila v zmluvnom štáte jednu z nasledujúcich podmienok v lehote, v
ktorej sa mala platba vykonať:
(i)
(ii)

osoba uskutočnila platbu prostredníctvom banky;
osoba náležite vydala banke príkaz na uskutočnenie platby.

(4) Úrad môže od osoby, ktorá vykonala platbu, požadovať predloženie dôkazu o dátume
splnenia podmienky podľa odseku 3 v lehote, ktorú stanoví. Ak tejto žiadosti nevyhovie alebo
ak sú dôkazy nedostatočné, lehota na zaplatenie sa považuje za nedodržanú.“.
Článok 3
1. Poplatok za doplnkovú európsku rešerš na medzinárodnú prihlášku, na ktorú bola
vypracovaná správa o medzinárodnej rešerši alebo doplnková správa o medzinárodnej rešerši
Rakúskym patentovým úradom alebo, v súlade s Protokolom o centralizácii, Fínskym
patentovým a registračným úradom, Španielskym úradom pre patenty a ochranné známky,
Švédskym patentovým a registračným úradom, Tureckým úradom pre patenty a ochranné
známky, Nordickým patentovým inštitútom alebo Vyšehradským patentovým inštitútom, sa
zníži o 1 150 EUR.
2. Ak sa zľava udelí podľa prvého odseku, maximálna výška zníženia poplatku za doplnkovú
európsku rešerš sa bude rovnať zníženiu poskytnutému na základe jedinej správy
o medzinárodnej rešerši alebo doplnkovej správy o medzinárodnej rešerši vypracovanej jednou
z autorít uvedených v prvom odseku.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2020.

245“.

Článok 5
1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, sa nové poplatky uvedené v článku 1
tohto rozhodnutia vzťahujú na platby uskutočnené 1. apríla 2020 alebo po tomto dni.
2. Nová suma poplatku za odoslanie medzinárodnej prihlášky sa vzťahuje na prihlášky podané
1. apríla 2020 alebo po tomto dni.
3. Článok 7 ods. 3 a 4 Poplatkového poriadku, ako boli zmenené a doplnené článkom 2 tohto
rozhodnutia, sa uplatňujú na platby uskutočnené 1. apríla 2020 alebo po tomto dni.
4. Ak v lehote šiestich mesiacov od 1. apríla 2020 bude poplatok zaplatený včas, ale len vo
výške platnej do 1. apríla 2020, považuje sa poplatok za riadne zaplatený, ak bude nedoplatok
doplatený do dvoch mesiacov po výzve Európskeho patentového úradu.
5. Článok 3 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na medzinárodné prihlášky podané do 31. marca
2024 vrátane, na ktoré bola vypracovaná správa o medzinárodnej rešerši alebo doplnková
správa o medzinárodnej rešerši Rakúskym patentovým úradom alebo Fínskym patentovým a
registračným úradom, Španielskym úradom pre patenty a ochranné známky, Švédskym
patentovým a registračným úradom, Tureckým úradom pre patenty a ochranné známky,
Nordickým patentovým inštitútom alebo Vyšehradským patentovým inštitútom a vo vzťahu
ku ktorým bol poplatok za doplnkovú správu o medzinárodnej rešerši zaplatený 1. apríla 2020
alebo po tomto dni.
V Mníchove 12. decembra 2019

