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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady
Európskej patentovej organizácie boli 28. júna 2001, 18. októbra 2001 a 13. decembra 2001 v
Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z.).

Zmeny článkov 5 a 6 nadobudli platnosť 1. januára 2002, zmeny článkov 2, 8, 10, 10d a 12
nadobudli platnosť 3. januára 2002. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v tie isté dni.
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ZMENY

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

Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo vykonávacom predpise

Poplatky, ktoré sa platia Úradu podľa článku 1, sú: EUR
1. Prihlasovací poplatok (článok 78 odsek 2); základný
národný poplatok (pravidlo 106a)

125

2. Poplatok za rešerš
  – za európsku rešerš alebo za dodatočnú európsku rešerš
(článok 78 odsek 2, pravidlo 46 odsek 1, pravidlo 112 a
článok 157 odsek 2(b)

690

  – za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1 Zmluvy a pravidlo
105 odsek 1)

945

3. Poplatok za určenie za každý určený zmluvný štát (článok
79 odsek 2); poplatok za určenie do všetkých zmluvných
štátov sa považuje za zaplatený v prípade, že prihlasovateľ
zaplatí 7-násobok tohto poplatku

75

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

75

  3b. Príplatok k prihlasovaciemu poplatku, poplatku za
rešerš, poplatku za určenie (pravidlo 85a)

50 % príslušného poplatku alebo
poplatkov, najviac však celkom
650 EUR

  3c. Príplatok za oneskorené podanie prekladu medzinárodnej
prihlášky alebo žiadosti o prieskum alebo za oneskorené
zaplatenie národného základného poplatku, poplatku za
rešerš alebo poplatkov za určenie (pravidlo 108 odsek 3)

50 % príslušného poplatku, ale
najmenej 500 EUR za oneskorené
podanie prekladu až do sumy 1
750 EUR

4. Udržiavacie poplatky za európsku patentovú prihlášku
(článok 86 odsek 1), počítané v každom prípade odo dňa
podania prihlášky
  - za tretí rok 380
  - za štvrtý rok 405
  - za piaty rok 430
  - za šiesty rok 715
  - za siedmy rok 740
  - za ôsmy rok 765
  - za deviaty rok 970
  - za desiaty rok a každý ďalší rok 1 020
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za
európsku prihlášku (článok 86 odsek 2)

10 % z udržiavacieho poplatku
plateného s oneskorením

6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) 1 430
7. Príplatok za oneskorené podanie žiadosti o prieskum
(pravidlo 85b)

50 % poplatku za prieskum

8. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho
patentového spisu [článok 97 odsek 2(b)], pokiaľ podklady
prihlášky určené na tlač obsahujú:
  8.1 najviac 35 strán 715
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  8.2 viac ako 35 strán 715 plus 10 EUR za 36. a každú
ďalšiu stranu

9. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spiu
[článok 102 odsek 3(b) - paušálny poplatok]

50

10. Poplatok za námietku (článok 99 odsek 1 a článok 105
odsek 2)

610

11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 020
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 121 odsek 2) 75
13. Poplatok za uvedenie do predošlého stavu (článok 122
odsek 3)

75

14. Poplatok za zmenu (článok 136 odsek 1 a článok 140) 50
15. Poplatok za nároky za jedenásty a každý ďalší nárok
(pravidlo 31 odsek 1, pravidlo 51 odsek 7 a pravidlo 110
odsek 1)

40

16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 63 odsek 3) 50
17. Poplatok za zabezpečenie dôkazu (pravidlo 75 odsek 3) 50
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (článok
152 odsek 3)

100

19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky
(pravidlo 58 Zmluvy a pravidlo 105 odsek 2)

1 530

20. Poplatok za technickú expertízu (článok 25) 3 060
21. Poplatok za sťažnosť (pravidlá 40.2(e) a 68.3(e) Zmluvy,
pravidlo 105 odsek 3)

1 020

Článok 5
Platenie poplatkov

1. Úrad prijíma poplatky v EUR nasledujúcim spôsobom:

a) platbou alebo prevodom na bankový účet Úradu;

b) platbou alebo prevodom na žírový účet Úradu;

c) podaním alebo odoslaním šeku splatného v prospech Úradu.

2. Prezident Úradu môže pripustiť aj iné spôsoby platenia poplatkov, než aké sú uvedené v odseku
1.

Článok 6

(zrušený)

Článok 8
Deň vykonania platby

1. Deň, ktorý sa považuje za deň vykonania platby voči Úradu, je

a) v prípadoch uvedených v článku 5 odseku 1(a) a (b) deň, v ktorom je čiastka platby alebo
prevodu skutočne pripísaná na bankový alebo žírový účet Úradu;

b) v prípadoch uvedených v článku 5 odseku 1(c) deň prijatia čiastky šekom Úradom za
predpokladu, že šek je krytý.

2. Ak prezident Úradu na základe článku 5 odseku 2 pripustí aj iné spôsoby platenia poplatkov,
než sú uvedené v článku 5 odseku 1, potom určí aj deň, ktorý sa považuje za deň vykonania
platby.

3. Ak sa na základe ustanovenia odsekov 1 a 2 platba nepovažuje za uskutočnenú až do uplynutia
lehoty, v rámci ktorej mala byť vykonaná, lehota sa považuje za dodržanú, ak bol Úradu
predložený dôkaz o tom, že platca
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a) v lehote, v ktorej mala byť platba uskutočnená, splnil v zmluvnom štáte niektorú z
uvedených podmienok:

i) uskutočnil platbu prostredníctvom bankovej inštitúcie alebo pošty;

ii) riadne vystavil príkaz bankovej inštitúcii alebo pošte, aby čiastku previedla;

iii) odoslal na pošte list s adresou Úradu, ktorý obsahoval šek v zmysle článku 5 odseku 1(d),
ak je tento šek krytý, a

b) zaplatil príplatok 10 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však 150 EUR;
príplatok sa neplatí, ak podmienka uvedená v pododseku (a) bola splnená najneskôr desať
dní pred uplynutím lehoty na zaplatenie.

4. Úrad môže požiadať platcu, aby predložil dôkaz o tom, v ktorom dni bola splnená podmienka
uvedená v odseku 3(a), a aby prípadne zaplatil príplatok uvedený v odseku 3(b) v lehote, ktorú
mu stanoví. Ak sa tejto výzve nevyhovie alebo dôkaz nie je dostatočný, prípadne ak nebol včas
zaplatený príplatok, lehota na zaplatenie sa považuje za nedodržanú.

Článok 10
Vrátenie poplatku za rešerš

1. Rešeršný poplatok za európsku alebo dodatočnú európsku rešerš sa celkom alebo čiastočne
vracia, ak je správa o európskej rešerši založená na skoršej rešeršnej správe, ktorú Úrad už
spracoval na prihlášku, na základe ktorej sa uplatňuje právo prednosti pre európsku patentovú
prihlášku, alebo ktorá je pôvodnou prihláškou v zmysle článku 76 Dohovoru alebo pôvodnou
prihláškou v zmysle pravidla 15 vykonávacieho predpisu.

2. Čiastka, ktorú možno podľa odseku 1 vrátiť, predstavuje 50 alebo 100 % poplatku za rešerš, a
to podľa rozsahu, v ktorom Úrad môže čerpať zo skoršej rešeršnej správy.

3. Poplatok za rešerš sa vracia v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť alebo
zamietnutá, alebo sa považuje za vzatú späť v čase, keď Úrad ešte nezačal s vyhotovením správy
o európskej rešerši.

Článok 10d
Vrátenie poplatku za medzinárodný predbežný prieskum

Ak prihlasovateľ v čase prípravy medzinárodného predbežného prieskumu nepožiadal o
vyhotovenie podrobného predbežného prieskumu alebo nepodal zmeny podľa článku 19 alebo
článku 34 odseku 2 Zmluvy o patentovej spolupráci alebo iné námietky, Úrad vráti
prihlasovateľovi dve tretiny poplatku za medzinárodný predbežný prieskum. O podrobnostiach
vrátenia poplatku za medzinárodný predbežný prieskum rozhodne prezident Úradu.

Článok 12
Zníženie poplatkov

1. Zníženie poplatkov podľa pravidla 6 odseku 3 vykonávacieho predpisu predstavuje 20 %
prihlasovacieho poplatku, poplatku za prieskum, poplatku za námietku a poplatku za sťažnosť.

2. Zníženie podľa pravidla 107 odseku 2 vykonávacieho predpisu predstavuje 50 % poplatku za
prieskum. K zníženiu poplatok nedôjde, ak Úrad ako orgán pre medzinárodný predbežný
prieskum vrátil poplatok za predbežný prieskum podľa článku 10d.
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RU LES RE LA TING TO FEES
of 20 Oc to ber 1977

as last amen ded by de ci sion of the Ad mi nis tra ti ve Co un cil
of the Eu ro pe an Pa tent Or ga ni sa tion

of 13 De cem ber 2001

Ar tic le 2

Fees pro vi ded for in the Con ven tion 
and in the Im ple men ting Re gu la tions

The fees due to be paid to the Of fi ce un der Ar tic le 1
shall be as fol lows: 

EUR 

1. Fi ling fee (Ar tic le 78, pa ra graph 2);
na tio nal ba sic fee (Rule 106(a)) 125

2. Se arch fee in res pect of
— a Eu ro pe an or sup ple men ta ry
Eu ro pe an se arch (Ar tic le 78, pa ra graph 
2, Ru les 46, pa ra graph 1, and 112,
Ar tic le 157, pa ra graph 2(b)) 690
— an in ter na tio nal se arch (Rule 16.1
PCT and Rule 105, pa ra graph 1) 945

3. De sig na tion fee for each con trac ting
sta te de sig na ted (Ar tic le 79, pa ra graph
2), de sig na tion fees be ing de e med paid
for all con trac ting sta tes upon pa y ment 
of se ven ti mes the amo unt of this fee 75

3a. Jo int de sig na tion fee for the Swiss
Con fe de ra tion and the Prin ci pa li ty of
Liech ten ste in 75

3b. Sur char ge for late pa y ment of the fi ling 
fee, the se arch fee or the de sig na tion
fee (Rule 85a) 50 %

of the re le vant
fee or fees, but not

to ex ce ed a to tal
of EUR 650

3c. Sur char ge for late fi ling of eit her the
trans la tion of the in ter na tio nal
ap pli ca tion or the re qu est for
exa mi na tion, or for late pa y ment of the
na tio nal ba sic fee, the se arch fee or the 
de sig na tion fees (Rule 108(3)) 50 %

of the re le vant
fees, but at le ast

 EUR 500 for late
fi ling of the

trans la tion up to
a ma xi mum

of EUR 1 750 

4. Re ne wal fees for the Eu ro pe an pa tent
ap pli ca tions (Ar tic le 86, pa ra graph 1),

cal cu la ted in each case from the date of 
fi ling of the ap pli ca tion
- for the 3rd year 380
- for the 4th year 405
- for the 5th year 430
- for the 6th year 715
- for the 7th year 740
- for the 8th year 765
- for the 9th year 970
- for the 10th and each sub se qu ent year 1 020

5. Ad di tio nal fee for be la ted pa y ment of a
re ne wal fee for the Eu ro pe an pa tent
ap pli ca tion (Ar tic le 86, pa ra graph 2) 10 %

of the be la ted
re ne wal fee

6. Exa mi na tion fee (Ar tic le 94,
pa ra graph 2) 1 430

7. Sur char ge for late fi ling of the re qu est
for exa mi na tion (Rule 85b) 50 % of the

exa mi na tion fee

8. Fee for grant, in clu ding fee for pri nting
the Eu ro pe an pa tent spe ci fi ca tion
(Ar tic le 97, pa ra graph 2(b)), whe re the
ap pli ca tion do cu ments to be pri nted
com pri se:

8.1 not more than 35 pa ges 715

8.2 more than 35 pa ges 715
plus EUR 10

for the 36th and
each sub se qu ent

page

9. Fee for pri nting a new spe ci fi ca tion of
the Eu ro pe an pa tent (Ar tic le 102,
pa ra graph 3(b)) — flat-rate fee 50

10. Op po si tion fee (Ar tic le 99, pa ra graph 1, 
and Ar tic le 105, pa ra graph 2) 610

11. Fee for ap pe al (Ar tic le 108) 1 020

12. Fee for fur ther pro ces sing (Ar tic le 121,
pa ra graph 2) 75

13. Fee for re-establishment of rights
(Ar tic le 122, pa ra graph 3) 75

14. Con ver sion fee (Ar tic le 136,
pa ra graph 1, and Ar tic le 140) 50

15. Cla ims fee for the ele venth and each
sub se qu ent cla im (Ru les 31, pa ra graph 
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1, 51, pa ra graph 7, and 110,
pa ra graph 1) 40

16. Fee for the awar ding of costs (Rule 63,
pa ra graph 3) 50

17. Fee for the con ser va tion of evi den ce
(Rule 75, pa ra graph 3) 50

18. Trans mit tal fee for an in ter na tio nal
ap pli ca tion (Ar tic le 152, pa ra graph 3) 100

19. Fee for the pre li mi na ry exa mi na tion of
an in ter na tio nal ap pli ca tion (Rule 58
PCT and Rule 105, pa ra graph 2) 1 530

20. Fee for a tech ni cal opi nion (Ar tic le 25) 3 060

21. Pro test fee (Ru les 40.2(e) and 68.3(e)
PCT, Rule 105, pa ra graph 3) 1 020

Ar tic le 5

Pa y ment of fees

(1) The fees due to the Of fi ce shall be paid in euro: 
(a)by pa y ment or trans fer to a bank ac co unt held by

the Of fi ce, 
(b)by pa y ment or trans fer to a Giro ac co unt held by the

Of fi ce, or 
(c) by de li ve ry or re mit tan ce of che qu es made pa y ab le

to the Of fi ce. 

(2) The Pre si dent of the Of fi ce may al low ot her  me -
thods of pa y ing fees than tho se set out in pa ra graph 1. 

Ar tic le 6
(de le ted)

Ar tic le 8

Date to be con si de red as the date
on which pa y ment is made

(1) The date on which any pa y ment shall be con si de -
red to have been made to the Of fi ce shall be as fol lows: 
(a) in the ca ses re fer red to in Ar tic le 5, pa ra graph 1(a)

and (b): the date on which the amo unt of the pa y -
ment or of the trans fer is ac tu al ly en te red in a bank
ac co unt or a Giro ac co unt held by the Of fi ce; 

(b) in the case re fer red to in Ar tic le 5, pa ra graph 1(c):
the date of re ce ipt of the che que at the Of fi ce, pro vi -
ded that the che que is met. 

(2) Whe re the Pre si dent of the Of fi ce al lows, in ac cor -
dan ce with the pro vi sions of Ar tic le 5, pa ra graph 2, ot -
her met hods of pa y ing fees than tho se set out in Ar tic le
5, pa ra graph 1, he shall also lay down the date on
which such pa y ments shall be con si de red to have been
made. 

(3) Whe re, un der the pro vi sions of pa ra graphs 1 and
2, pa y ment of a fee is not con si de red to have been made 
un til af ter the ex pi ry of the pe riod in which it sho uld
have been made, it shall be con si de red that this pe riod
has been ob ser ved if evi den ce is pro vi ded to the Of fi ce
that the per son who made the pa y ment 
(a) ful fil led one of the fol lo wing con di tions in a Con -

trac ting Sta te wit hin the pe riod wit hin which the
pa y ment sho uld have been made: 

(i) he ef fec ted the pa y ment thro ugh a ban king es -
tab lis hment or a post of fi ce; 

(ii) he duly gave an or der to a ban king es tab lis hment 
or a post of fi ce to trans fer the amo unt of the pa y -
ment; 

(iii) he des pat ched at a post of fi ce a let ter be a ring the
ad dress of the Of fi ce and con ta i ning a che que
wit hin the me a ning of Ar tic le 5, pa ra graph 1(c),
pro vi ded that the che que is met, and 

(b) paid a sur char ge of 10 % on the re le vant fee or fees,
but not ex ce e ding EUR 150; no sur char ge is pa y ab -
le if a con di tion ac cor ding to sub-paragraph (a) has
been ful fil led not la ter than ten days be fo re the ex -
pi ry of the pe riod for pa y ment. 

(4) The Of fi ce may re qu est the per son who made the
pa y ment to pro du ce evi den ce as to the date on which a
con di tion ac cor ding to pa ra graph 3(a) was ful fil led
and, whe re re qu i red, pay the sur char ge re fer red to in
pa ra graph 3(b), wit hin a pe riod to be spe ci fied by it. If
he fa ils to com ply with this re qu est or if the evi den ce is
in suf fi cient, or if the re qu i red sur char ge is not paid in
due time, the pe riod for pa y ment shall be con si de red
not to have been ob ser ved. 

Ar tic le 10

Re fund of the se arch fee

(1) The se arch fee paid for a Eu ro pe an or sup ple men -
ta ry Eu ro pe an se arch shall be re fun ded ful ly or in part
if the Eu ro pe an se arch re port is ba sed on an ear lier se -
arch re port al re a dy pre pa red by the Of fi ce on an ap pli -
ca tion who se pri o ri ty is cla i med for the Eu ro pe an pa -
tent ap pli ca tion or which is the ear lier ap pli ca tion
wit hin the me a ning of Ar tic le 76 of the Con ven tion or
the ori gi nal ap pli ca tion wit hin the me a ning of Rule 15
of the Con ven tion. 

(2) The amo unt of any re fund al lo wed un der pa ra -
graph 1 shall be 50 or 100 % of the se arch fee, de pen -
ding upon the ex tent to which the Of fi ce be ne fits from
the ear lier se arch re port. 

(3) The se arch fee shall be ful ly re fun ded if the Eu ro -
pe an pa tent ap pli ca tion is wit hdrawn or re fu sed or de -
e med to be wit hdrawn at a time when the Of fi ce has not
yet be gun to draw up the Eu ro pe an se arch re port. 

Ar tic le 10d

Re fund of fee for in ter na tio nal
pre li mi na ry exa mi na tion

If the ap pli cant, du ring in ter na tio nal pre li mi na ry
exa mi na tion, has not as ked for a de tailed pre li mi na ry
exa mi na tion or has not fi led any amen dments un der
Ar tic le 19 or 34(2) PCT or any ot her ar gu ments, two
thirds of the fee paid for in ter na tio nal pre li mi na ry exa -
mi na tion shall be re fun ded. The de tails of the re fund
shall be de ter mi ned by the Pre si dent of the Of fi ce. 

Ar tic le 12

Re duc tion of fees

(1) The re duc tion laid down in Rule 6, pa ra graph 3, of 
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the Con ven tion shall be 20 % of the fi ling fee, exa mi na -
tion fee, op po si tion fee and fee for ap pe al. 

(2) The re duc tion laid down in Rule 107, pa ra graph
2, of the Con ven tion shall be 50 % of the exa mi na tion

fee. The re duc tion shall not be gran ted if the Of fi ce as
an In ter na tio nal Pre li mi na ry Exa mi ning Aut ho ri ty has
re fun ded the fee paid for pre li mi na ry exa mi na tion un -
der Ar tic le 10d. 
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