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V Praze dne 23.04.2019

USNESENÍ
Řízení o přihlášce vynálezu zn. spisu PV 2016-205 ze dne 08.04.2016 o názvu:
Šlapací pohon pro dopravní prostředky

se z a s t a v u j e
podle ustanovení § 33 odst. 5 zák. č. 527/1990 Sb., v platném znění, o vynálezech a zlepšovacích návrzích a
ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) zák. č . 500/2004 Sb., správního řádu.
Odůvodnění:

Podle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 52711990 Sb., v platném znění, je podmínkou zahájení úplného
vynálezu podání žádosti o provedení úplného průzkumu nejpozději do 36 měsíců od podání
přihlášky vynálezu. Spolu se žádostí o provedení úplného průzkumu je žadatel povinen zaplatit příslušný správní
poplatek.
Protože jste ve stanovené lhůtě řádnou žádost o úplný průzkum podloženou zaplacením správního
poplatku nepodali, bylo rozhodnuto, jak shora uvedeno.

průzkumu přihlášky

zák.

č.

Zmeškání lhůty při žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu nelze podle § 65 odst. 2
527/1990 Sb., v platném znění, prominout.

Podle § 68 odst. 1 zák. č. 527/1 990 Sb., v platném znění , můžete do I měsíce ode dne doručení tohoto
usnesení podat proti tomuto usnesení rozklad u Úřadu průmyslového vlastnictví. Rozklad se podává ve dvojím
vyhotovení. Přijetí rozkladu podléhá správnímu poplatku (viz níže). Rozklad proti usnesení nemá dle ustanovení
§ 76 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.
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Ing. JosefDvořák
oddělení průzkumu technologií

'

Výňatek

ze sazebníku

přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu ... ...... .... ........... ........... ........................ .... ....... ..... .. 1 000,- Kč

Poznámka:
Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený za podání rozkladu proti rozhodnutí
i složení kauce ve výši 2 500,- Kč, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné (§ 63 odst. 2 zák.
č. 52711990 Sb., v platném znění) .

