Vysvětlivky k vyplnění formuláře žádosti
OBECNÉ
Při vyplňování pište prosím tiskacími písmeny nebo na stroji. Důležité je vyplnit všechna okénka
formuláře, kde se to nehodí, uveďte, že na otázku odpovědět nelze.
TITULNÍ strana
Uveďte prosím botanický taxon a předběžné označení kandidátské odrůdy.
Následující poznámky se vztahují k číslování jednotlivých bodů na formuláři:
BOD 1
Fyzická osoba, která je oprávněna právnickou osobou, musí být osobou ze zákona pověřenou
jednat za právnickou osobu a osobou, která je k tomuto úkonu vybavena podpisovým právem.
BOD 2
V těch případech, kdy je zástupce v řízení povinný (u žadatelů, kteří nemají bydliště, sídlo nebo
podnik na území Evropské unie), nesmí být zástupce v řízení zaměstnancem žadatele.
Jestliže ve vašem případě není zástupce v řízení povinný, pak jím svého zaměstnance jmenovat
můžete.
Můžete použít úředního formuláře s názvem „Jmenování zástupce v řízení“. Nezapomeňte
prosíme, že tento formulář musí být podepsán oprávněnou osobou.
BOD 5
Návrh názvu odrůdy NEMUSÍ být učiněn v době podání žádosti; není-li však v této době učiněn,
pak se doporučuje, aby byl učiněn co nejdříve poté. V každém případě by měl pro návrh být použit
formulář s názvem „Návrh názvu odrůdy“. Uvedení jen na formuláři žádosti nestačí! Návrh názvu
odrůdy MUSÍ být zaevidován u úřadu předtím než na úřad přijdou konečné výsledky technických
zkoušek.
Předběžné označení (šlechtitelské označení) však MUSÍ být uvedeno v době podání žádosti.
BOD 6
Je-li šlechtitel zaměstnancem, pak nárok na odrůdové právo Společenství musí být určen
v souladu s platnou legislativou příslušného státu ve vztahu k zaměstnaneckému poměru. Příslušná
dokumentace, která se váže k případu, by měla být přiložena buď v originále nebo v úředně
ověřené kopii.
BOD 7
Vyplňte prosím ve všech sloupcích (kde je to vhodné).
V rubrice „stát“ je třeba používat tyto kódy:
Členské státy EU:
AT = Rakousko, BE = Belgie, CY = Kypr, CZ = Česká republika, DK = Dánsko, EE = Estonsko,
FI = Finsko, FR = Francie, DE = Německo, GR = Řecko, HU = Maďarsko, IE = Irsko, IT = Itálie,
LV = Lotyšsko, LT = Litva, LU = Lucembursko, MT = Malta, NL = Nizozemsko, PL = Polsko,
PT = Portugalsko, SK = Slovensko, SI = Slovinsko, ES = Španělsko, SE = Švédsko, UK =
Spojené království.
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Členské státy UPOV mimo členy EU
AR = Argentina, AU = Austrálie, BY = Bělorusko, BO = Bolivie, BR = Brazílie, BG = Bulharsko,
CA = Kanada, CL = Chile, CN = Čína, CO = Kolumbie, HR = Chorvatsko, EC = Ekvádor, IL =
Izrael, JP = Japonsko, KE = Keňa, KG = Kyrgyzstán, MX = Mexiko, NZ = Nový Zéland, NI =
Nikaragua, NO = Norsko, PA = Panama, PY = Paraguay, KR = Korejská republika, MD =
Moldavská republika, RO = Rumunsko, RU = Ruská federace, ZA = Jižní Afrika, CH =
Švýcarsko, TT = Trinidad a Tobago, TN = Tunisko, UA = Ukrajina, US = Spojené státy americké,
UY = Uruguay.
„Datum“ je třeba zapisovat ve formátu DEN/MĚSÍC/ROK, např. 02.03.95 = 2. března 1995.
Uvádějte prosím datum podání žádosti, nikoli datum udělení nebo zaregistrování nebo udělení
patentu odrůdy.
„Úřad“ může být uveden pod svojí zkratkou např.:
CPOV = Comité de la Protection des Obtentions Végétales / FR
BSA = Bundessortenamt / DE
PVRO = Plant Variety Rights Office / UK
RvhK = Raad voor het Kwekersrecht / NL atd.
Ve sloupci „stav“ prosím použijte těchto zkratek:
A–
B–
C–
D–

žádost se vyřizuje
žádost byla zamítnuta
žádost byla vzata zpět
šlechtitelská práva nebo patenty byly uděleny; nebo odrůda byla zapsána
do úředního seznamu odrůd.

BOD 8
Nárok na právo přednosti se musí opírat o nejdřívější předcházející žádost o udělení vlastnických
práv, podanou vámi nebo vaším právním předchůdcem v členské zemi EU nebo členském státu
UPOV. Předpokladem pro vznik práva přednosti je, aby tato nejdřívější předcházející žádost byla
podána do 12 měsíců před podáním této žádosti a musí být dosud v platnosti. Úředně ověřené
kopie předcházející žádosti musí úřad obdržet do 3 měsíců od data žádosti.
BOD 9
Prosím zaškrtněte v okénku „ano“ nebo „ne“ u všech tří otázek 9a, 9b a 9c. Pokud se otázka 9c
nehodí, prosím uveďte to. V případě, že „ano“ uveďte prosím přesné datum a zemi. Uvedení
samotného roku, např. „1999“, není dostačující.
Odrůdové právo Společenství může být přiznáno pouze tehdy, jde-li o odrůdu novou. Odrůda není
nová, byla-li šlechtitelem nebo se souhlasem šlechtitele prodána nebo jinak odevzdána:



uvnitř Evropské unie dříve než jeden rok před datem žádosti
mimo Evropskou unii dříve než čtyři (4) roky nebo v případě stromů a révy vinné šest
(6) let před datem žádosti.

Od žadatele se očekává, že podnikl příslušná opatření k tomu, aby zajistil, že prodeje nebo jiná
srovnatelná odevzdání nenastanou dříve než je dovoleno.
Novost odrůdy však neohrozí tato odevzdání materiálu odrůdy:
•

Odevzdání úřední instituci pro statutární účely nebo jiným na základě právního
vztahu, výhradně pro výrobu, reprodukci, rozmnožování, úpravu nebo skladování za
předpokladu, že šlechtiteli zůstává výhradní právo nakládání a že nedojde k žádném
dalšímu odevzdání jiným osobám.
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•

•

Odevzdání materiálu, který byl vyroben z rostlin, pěstovaných pro pokusné účely
nebo pro účely šlechtění, objevování a vývoje nových odrůd a který není používán
pro další reprodukci nebo množení, pokud není pro účely takového odevzdání
odkazováno na odrůdu.
Odevzdání, která jsou zapříčiněna nebo jsou důsledkem skutečnosti, že šlechtitel
vystavil odrůdu na oficiální nebo úředně uznané výstavě.

BOD 10
Úřad může vzít v úvahu zprávy o o zkoušení na základě technických zkoušek již provedených
nebo prováděných buď v souvislosti se zápisem do národního seznamu odrůd nebo se žádostí o
udělení vnitrostátních odrůdových práv členského státu.
BOD 13 – POPLATEK ZA ŽÁDOST
Na bankovní účet úřadu je třeba převést poplatek za žádost ve výši 650 EUR. Platbu je tř eba
provést před datem nebo ke dni podání žádosti. Musí být podrobně rozvedena na připojeném
formuláři s názvem „Údaje o platbě“, jednotlivě za každou odrůdu. Vezměte prosím na vědomí, že
úřad žádost neopatří datem, dokud platba nedojde na jeho účet anebo dokud platba nebyla
identifikována úřadem pro nedostatek informací. V důsledku toho nebude žádost ani zveřejněna
v Úředním věstníku Odrůdového úřadu Společenství.
BOD 14 – FORMULÁŘE A DOKLADY, SEZNAM
Prosím zaškrtněte okénka u dokladů, které jsou přiloženy.
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