ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVí
sekretariát předsedy

V Praze dne 20. února 2008
Č.j.2008/233/10

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") odpovídám na Vaše
podání ze dne 10.2.2008, které bylo posouzeno a vyřízeno jako stížnost. Předmětem stížnosti
jsou údajné systémové nedostatky v evidenci správních poplatků a pochybnosti o správnosti
rozhodnutí o zastavení řízení u přihlášky vynálezu PV 2004-1257. Po prošetření sděluji:
Dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona Č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích,
je povinností přihlašovatele či jiné osoby podat žádost o provedení úplného průzkumu
nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a spolu se žádostí zaplatit příslušný
správní poplatek.
Na tuto skutečnost jste byl upozorněn automaticky generovaným dopisem ze dne 16.11.2007,
který mj. obsahoval obecnou výši správního poplatku za podání žádosti o provedení úplného
průzkumu, číslo bankovního účtu a variabilní symbol.
Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč byl Úřadem přijat dne 18.12.2007. Žádost o provedení
úplného průzkumu nebyla však do Úřadu doručena. Vzhledem k tomu, že nebyly splněny
obě zákonné podmínky pro zahájení úplného průzkumu, rozhodl Úřad dne 14.1.2008
o zastavení řízení, v souladu s ustanovením § 33 odst. 5 zákona Č. 527/1990 Sb., oprávněně.
Lhůta pro podání řádné žádosti o provedení úplného průzkumu marně uplynula dne
31.12.2007.
Proti nepravomocnému rozhodnutí Úřadu lze v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona
Sb., podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí rozklad.
Přijetí rozkladu podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč a kauci na náklady řízení ve
výši 2500,- Kč. V souladu s ustanovením § 63 odst. 2 zákona Č. 527/1990 Sb. bude kauce
navrhovateli vrácena, jestliže se v průběhu řízení prokáže, že návrh na zahájení řízení byl
oprávněný. Vzhledem k tomu, že Vámi zaplacený správní poplatek ve výši 3 000,- Kč je
důkazem o zaplacení správního poplatku za žádost o provedení úplného průzkumu, nemůže
Úřad tento poplatek kompenzovat s poplatky za podání rozkladu. Pokud tedy trváte na
projednání rozkladu, je nutné zaplatit příslušný správní poplatek a kauci za podání rozkladu.
V současné době, tj. 20.2.2008, je nutné pro projednání rozkladu zeplatit kauci na náklady
řízení ve výši 2 500,- Kč (dne 18.2.2008 byl Úřadem přijat správní poplatek ve výši
1 000,- Kč).
č.527/1990

V případě, že příslušné poplatky za podání rozkladu nezaplatíte, umožňuje Vám správní řád
podat proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu o zastavení řízení žádost o obnovu řízení

(mimořádný opravný prostředek). Úřad je v souladu se správním řádem povinen řízení
obnovit, pokud žadatel splnil zákonem stanovené podmínky pro obnovu řízení.

Systémové nedostatky v evidenci správních poplatků nebyly v průběhu prošetřování
potvrzeny. O případné vrácení zaplaceného poplatku si musíte v souladu s ustanovením § 7
zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, požádat.
Vaším podnětem ke zdokonalení
se Úřad bude nadále zabývat.
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