Poznámky k vyplneniu formulára žiadosti

NA ÚVOD
Vyplnte palickovým písmom alebo strojom/na PC. Je dôležité, aby boli vyplnené všetky polícka
formulára žiadosti, ak sa nieco neuplatnuje, uvedte to.
TITULNÁ strana
Uvedte prosím botanický taxón a predbežný názov kandidujúcej odrody.
Nasledujúce poznámky sa vztahujú na císlovanie bodov vo formulári žiadosti:
BOD 1
Fyzická osoba riadne splnomocnená zastupovaním právnickej osoby by mala byt osobou, ktorá je zo
zákona oprávnená konat v mene právnickej osoby a k torej podpis je pre právnickú osobu záväzný.
BOD 2
Ak je ustanovenie procesného zástupcu povinné (žiadatel nemá bydlisko, sídlo alebo podnik na území
Európskej únie), procesným zástupcom nemôže byt zamestnanec žiadatela.
Ak ustanovenie procesného zástup cu vo vašom prípade nie je povinné, napriek tomu ho môžete
menovat. Menovaná osoba môže byt zamestnancom.
Môžete použit formulár úradu „Menovanie procesného zástupcu“. Upozornujeme, že je potrebné, aby
túto žiadost podpísala na to oprávnená osoba.
BOD 5
Návrh názvu odrody sa NEMUSÍ uviest v case podania žiadosti; ak sa však v tom case tak neurobí,
doporucujeme, aby sa uviedol co najskôr.
V každom prípade by sa návrh mal podávat
prostredníctvom formulára „Návrh názvu odrody“. Uvedenie návrhu názvu len na formulári žiadosti
nepostacuje. Návrh názvu odrody MUSÍ byt podaný na Úrad spolocenstva pre odrody rastlín skôr,
ako úrad dostane konecné výsledky odborného skúšania.
Predbežný názov (šlachtitelské referencné oznacenie) MUSÍ byt uvedené v case podania žia dosti.

BOD 6
Ak je šlachtitel zamestnancom, nárok práva na ochranu rastlinných odrôd v rámci spolocenstva musí
byt urcený v súlade s národným zákonom vztahujúcim sa na zamestnanecký pomer.
Príslušný
písomný dôkaz, na ktorý sa odvoláva, by mal byt prilože ný bud vo forme originálu alebo kópie
potvrdenej vydávajúcim orgánom.
BOD 7
Vyplnte, prosím, všetky kolónky (ak sa uplatnujú)
„Štát“ by sa mal zapísat pomocou nasledujúcich kódov:
Clenské štáty EÚ :
BE = Belgicko, CY = Cyprus, CZ = Ceská republika, DK = Dánsko, EE = Estónsko, FI = Fínsko, FR
= Francúzsko, GR = Grécko, NL = Holandsko, IE= Írsko, LT = Litva, LV = Lotyšsko, LU =
Luxembursko, HU = Madarsko, MT = Malta, DE = Nemecko, PL = Polsko, PT = Portugalsko, AT =
Rakúsko, SK = Slovensko, SI = Slovinsko , UK = Spojené královstvo, ES = Španielsko, SE =
Švédsko, IT = Taliansko.
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Clenské štáty UPOV, ktoré nie sú clenmi EÚ:
AR = Argentína, AU = Austrália, BY = Bielorusko, BO = Bolívia, BR = Brazília, BG = Bulharsko,
CL = Cile, CN = Cína, EC = Ekvádor, HR =
Chorvátsko, IL = Izrael, JP = Japonsko, ZA = Južná
Afrika, CA = Kanada, KE = Kena, KG = Kirgizsko, CO = Kolumbia, KR = Kórejská republika, MX =
Mexiko, MD = Moldavsko, NI = Nikaragua, NO = Nórsko, NZ = Nový Zéland, PA = Panama, PY =
Paraguaj, RO = Rumunsko , RU = Ruská federácia, US = Spojené štáty americké, CH = Švajciarsko,
TT = Trinidad a Tobago, TN = Tunisko, UA = Ukrajina, UY = Uruguaj.
„Dátum“ by sa mal uvádzat vo formáte DEN/MESIAC/ROK napr. 02.03.1995 = druhý marec 1995.
Uvedte dátum žiadosti, nie dátum udelenia práv, registrácie alebo patentovania odrody.
„Úrad“ úrad môžete oznacit pomocou príslušnej skratky, napr.:
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.
Pre kolónku „štádium“ použite nasledujúcu skratku:
A–
B–
C–
D–

žiadost je v procese vybavovania
zamietnutá žiadost
stiahnutá žiadost
práva alebo patenty šlachtitelov rastlín boli udelené; alebo odroda bola
zapísaná do oficiálneho zoznamu odrôd.

BOD 8
Nárok na právo prednosti musí vychádzat z prvej predchádzajúcej žiadosti o vlastnícke právo podanej
Vami alebo Vašim právnym predchodcom v clenskom štáte EÚ alebo v clenskom štáte UPOV. Aby
ste získali právo prednosti, táto prvá predchádzajúca žiadost musí byt podaná 12 mesiacov pred touto
žiadostou a musí ešte stále existovat. Kópie predchádzajúcej žiadosti potvrdené zodpovedným
úradom musia byt dorucené do Úradu spolocenstva pre odrody rastlín do troch mesiacov od dá tumu
žiadosti.

BOD 9
Zaškrtnite prosím okienko áno alebo nie pre všetky tri otázky 9a, 9b a 9c. Ak sa otázka 9c
neuplatnuje, uvedte, že sa neuplatnuje. Ak uvediete odpoved „áno“, špecifikujte presný dátum a
krajinu. Nepostacuje, ak uvediete len rok napr. : „1999“.
Práva spolocenstva v oblasti odrôd rastlín sa môžu udelit len v prípade, ak ide o novú odrodu. Odroda
nebude nová, ak už bola predávaná alebo inak poskytnutá šlachtitelom alebo s jeho súhlasom:
>>
>>

v rámci Európskej únie skôr ako jeden rok pred dátumom žiadosti,
mimo Európskej únie skôr ako štyri (4) roky alebo v prípade stromov a odrôd vinica šest
(6) rokov pred dátumom žiadosti.

Od žiadatela sa ocakáva, že urobí primerané opatrenia, aby zabezpecil, že predaj alebo porovnatelné
poskytnutie sa neuskutocní skôr, ako je dovolené.
Nasledujúce druhy poskytnutia materiálu odrody neovplyvnia jej novost:
o

poskytnutie oficiálnemu orgánu pre zákonné ciele alebo iným osobám na základe zákonného
vztahu, výhradne za úcelom výroby, rozmnožovania, množenia, udržiavania jeho stavu alebo
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o

o

skladovania, za predpokladu, že šlachtitel si udrží výhradné právo disponovania a že daný
materiál odrody nebude poskytnutý iným osobám. ? ?
poskytnutie materiálu, ktorý bol vyrobený z rastlín pestovaných na experimentáln e úcely
alebo na úcely šlachtenia alebo objavovania a vývoja nových odrôd, ktorý sa nepoužíva na
dalšie rozmnožovanie alebo množenie, pokial nie je o
odrode zmienka na úcely tohto
poskytnutia,
poskytnutie spôsobené skutocnostou alebo jej následkom, že šlac htitel vystavil odrodu na
oficiálnej alebo oficiálne uznanej výstave.

BOD 10
Ak odborné preskúšanie bud v súvislosti s národnou registráciou alebo so žiadostou
o národné
vlastnícke právo v clenskom štáte už bolo vykonané alebo sa vykonáva, správy o takomto preskúšaní
môžu byt posúdené úradom.
BOD 13 – POPLATOK ZA ŽIADOST
Za žiadost sa platí poplatok 650 eur prevodom na bankový úcet úradu. Platba má byt vykonaná pred
alebo v den podania žiadosti. Platba má byt podrobne uvedená na priloženom formulári „Úd
aje
o platbe“ individuálne pre každú odrodu. Upozornujeme, že úrad nepridelí konecný dátum žiadosti
dovtedy, kým platba nepríde na úcet úradu alebo ak platba nemohla byt identifikovaná kvôli
nedostatocným údajom. Dalším dôsledkom bude to, že žiadost nebude uverejnená vo vestníku úradu.
BOD 14 – KONTROLNÝ ZOZNAM FORMULÁROV / DOKUMENTOV
Zaškrtnite prosím okienka , aby ste oznacili, ktoré dokumenty sú priložené.
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