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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2, 603 00 Brno
Národní odrůdový úřad
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
National Plant Variety Office
Pro úřední potřebu!
For official use only!

ŽÁDOST O ZÁPIS DALŠÍHO UDRŽOVATELE ODRŮDY
podle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby
APPLICATION FOR ENTRY OF ANOTHER MAINTAINER 
OF PLANT VARIETY 
according to Act No. 219/2003 Coll.





1. 
Žadatel  -  Jméno / název a adresa:
Číslo žádosti (Application No.):

Applicant  -  Name and address:



|___|___|___|___|___|___|___|

     


     


     
Datum podání (Application date):

     


     
|__|__||__|__||__|__|__|__|




IČO:
     


Tel.:
     
Číslo odrůdy (Variety identifier): 

Fax:
     


E-mail:
     
|__|__|__|__|__|__|__|__|






2.
Adresa pro doručování (je-li jiná než v 1.):


Postal address for correspondence (if different from 1. above):
Kód odrůdy (Variety code):




     
|__|__
|__|__|__|__|__|

     


     


     


     





IČO:
     
Zde je uvedena adresa / This is the address:


Tel.:
     
 zmocněného zástupce / of the agent


Fax:
     
 jiná (upřesněte) / other (specify):
Přijal: ............................

E-mail:
     
     







3.
Druh / species

- latinsky / Latin name:
     

- česky / common name:
     



4.
Název odrůdy:

Variety denomination:

     






5.
Odrůda je udržována  -  kým / kde:
     

The variety is maintained  -  who / where:



     







6.
Je odrůda chráněná podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů nebo

jsou k odrůdě udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)?

Is the variety protected according to Act No. 408/2000 Coll. or the Community plant variety right has been granted (Council Regulation (EC) No. 2100/94)?



 Ano / Yes
 Ne / No

Uveďte / Specify:      




7.
K žádosti jsou připojeny následující přílohy:

The following forms or documents are attached to this application:



 1.
Zmocnění zástupce
 2.
Souhlas držitele šlechtitelských práv
 3.
Jiné přílohy (uveďte):


Authorisation of agent

Consent (licence) of the holder of rights

Further annexes (specify):

__     




8.
Tímto prohlašuji (prohlašujeme) podle mého (našeho) nejlepšího vědomí, že údaje uvedené v této žádosti a v přílohách, nezbytné pro zkoumání žádosti, jsou úplné, správné a pravdivé.

I / We hereby declare that to the best of my / our knowledge, the information necessary for the examination of the application, given in this form and in the annexes, is complete and correct.



Místo / Place: 
Datum / Date: 
Podpis a razítko / Signature and seal:
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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2, 603 00 Brno
Národní odrůdový úřad
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
National Plant Variety Office


Vysvětlivky k žádosti o zápis dalšího udržovatele odrůdy
Explanatory notes to the application for entry of another maintainer of plant variety

Podací adresa/Address for submission:

ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad 
Oddělení správní NOÚ	
Hroznová 2
603 00 Brno
Tel.: +420 543 548 237 nebo/or 222

Žádost včetně všech příloh se podává na formulářích vydaných ÚKZÚZ, a to buď
	v listinné podobě v jednom vyhotovení, doručením poštou nebo osobně na výše uvedenou podací adresu,

nebo
	elektronicky

- prostřednictvím datové schránky ID: ugbaiq7 (dostupné pouze pro české subjekty),
nebo
- e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny ÚKZÚZ: podatelna@ukzuz.cz. Pokud není e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, je třeba podání potvrdit, popřípadě doplnit do 5 dnů jedním z výše uvedených způsobů.
V rámci jednoho elektronického podání učiněného do datové schránky nebo e-mailem je preferováno pouze jedno podání ve věci. Elektronické podání prosím specifikujte k rukám: Oddělení správní NOÚ.

The application including all the enclosures shall be submitted using forms issued by ÚKZÚZ, either
in writing in one original delivered by post or personally to the address for submission mentioned above
or
electronically
- via data box ID: ugbaiq7 (available for Czech persons only)
or
- by e-mail signed by a recognized electronic signature and sent to the electronic registry of ÚKZÚZ: podatelna@ukzuz.cz. If the e-mail is not signed by a recognized electronic signature, it is necessary to confirm or amend the submission within 5 days using one of the above mentioned forms of the submission.
In one electronic submission made via data box or by e-mail only one submission in the matter is preferred. Please specify the electronic submission as Attn.: Administrative Department NOÚ.
Při podání žádosti musí žadatel uhradit správní poplatek 1000 Kč. Úhrada je možná kolkovými známkami nebo převodem na účet ÚKZÚZ – bankovní spojení bude sděleno žadateli doručením automaticky generovaného informačního e-mailu po zaevidování žádosti.
The application fee 1000 CZK must be paid when the application is filed. The payment is possible by fee stamps or by transfer to the bank account of ÚKZÚZ – the banking information shall be given to the applicant by automatically generated e-mail after the application has been registered.
V bodech 2., 6. a 7. označte odpovídající stav křížkem.
In the items 2., 6. and 7., please indicate the appropriate stage by marking a cross.


K bodu 1./Item 1.:
Žadatelem podle § 35 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb. může být osoba, která udržuje odrůdu.
Applicant pursuant to Article 35 (3) of Act No. 219/2003 Coll. is the person who is the maintainer of the variety.

K bodu 2./Item 2.:
Zde se uvádí úplně a přesně adresa, na níž žadatel požaduje zasílat veškerou korespondenci, týkající se předmětu žádosti.
V případě zmocněného zástupce je nutno k žádosti vždy přiložit zmocnění na formuláři “Zmocnění zástupce”.
There is stated fully and accurately the address, to which the applicant requires to send all correspondence
relating to the subject of the application.
In case of an agent the authorisation filed on the form ”Authorisation of agent” shall be always attached.

K bodu 3./Item 3.:
Použije se botanické názvosloví odpovídající názvosloví, uvedenému ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů („druhový seznam”).
Please use the botanical nomenclature appropriate to the nomenclature referred to in the Decree No. 378/2010 Coll., establishing the list of species of cultivated plants, as last amended (”list of species”).

K bodu 4./Item 4.:
Uvádí se název odrůdy tak, jak je odrůda zapsána ve Státní odrůdové knize ČR.
There is filed the variety denomination as the variety is listed in the State Variety Book of the Czech Republic.

K bodu 5./Item 5.:
Zde je nutné uvést přesnou adresu místa, kde je odrůda udržována a název udržovatele. Pokud místo či udržovatel jsou jiné než v bodu 1, je jejich vztah nutné zde vysvětlit (pobočka firmy, smluvní aj.).
It is necessary to specify the exact address where the variety is maintained and the name of the maintainer. If the address or maintainer is other than filed in Item 1, it is necessary to explain their relationship here (affiliate companies, contract, etc.).

K bodu 6./Item 6.:
Jedná-li se o chráněnou odrůdu, musí být doložen písemný souhlas držitele šlechtitelských práv.
In case of the protected variety the written consent (licence) of the holder of rights must be attached.

