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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 udělení ochranných práv k odrůdě
Explanatory Notes to the Application for Grant of Plant Variety Rights

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.
Technický dotazník musí být k žádosti přiložen vždy.
Technical questionnaire must be enclosed in any case.
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.

K bodu 1./Item 1.:
Žadatelem podle § 8 zákona č. 408/2000 Sb. může být fyzická nebo právnická osoba, která je šlechtitelem odrůdy a je občanem, nebo osobou usazenou na území České republiky, jiného členského státu EU, jiného člena UPOV nebo státu poskytujícího těmto osobám obdobnou ochranu pro odrůdy téhož stupně botanického třídění.
Žádost může podat i více žadatelů společně.
1.1	Uveďte úplnou adresu žadatele včetně státu. Pokud je více žadatelů, uveďte jména a adresy všech žadatelů; není-li ve formuláři dostatek místa pro všechny údaje, uveďte zde jen jména a úplné adresy uveďte na samostatný list přiložený k žádosti.
Je-li více než jeden žadatel a nepodílejí-li se společně rovným dílem, musí být uveden podíl na právech k odrůdě u každého žadatele (v procentech).
1.2	Státní příslušnost se uvádí pouze v případě, kdy žadatelem je fyzická osoba.
Applicant pursuant to Article 8 of Act No. 408/2000 Coll. is the natural person or legal entity who is the breeder of the variety and is the citizen or person established in the Czech Republic, in the EU member state, in a member of the UPOV or in a state providing to these persons similar protection for varieties of the same botanical taxon.
An application may be filed jointly by several applicants.
1.1	Give the full name and address of the applicant including country. Where there is more than one applicant, give the names and addresses of all of them; if the space is not sufficient for all necessary details, give only the names and add the full addresses on a separate sheet attached to this form.
Where there is more than one applicant, sharing of the rights of each applicant shall be stated (in percent).
1.2	The nationality is to be stated only in case of natural person(s).

K bodu 2./Item 2.:
2.1	Zde se uvádí úplně a přesně adresa, na níž žadatel požaduje zasílat veškerou korespondenci, týkající se předmětu žádosti.
2.2	V případě zmocněného zástupce je nutno k žádosti vždy přiložit zmocnění na formuláři „Zmocnění zástupce”.
2.3	Jestliže o udělení ochranných práv k odrůdě žádá společně několik žadatelů, uvedou adresu jednoho ze žadatelů nebo adresu zmocněného zástupce. Pokud jeden z žadatelů jedná v řízení za ostatní žadatele, musí být k žádosti také vždy přiloženo zmocnění.
2.1	There is stated fully and accurately the address, to which the applicant requires to send all correspondence
relating to the subject of the application.
2.2	In case of an agent the authorisation filed on the form ”Authorisation of agent” shall be always attached.
2.3	If there are several applicants for the Grant of plant variety rights, they shall indicate the address of one of the applicants or the address of the authorised agent. If one of the applicants acts in the proceedings on behalf of the others, the authorisation shall be also always attached to the application.

K bodu 3./Item 3.:
3.1	Musí být uveden latinský název nejpřesněji odpovídající botanické jednotky (rod, druh, poddruh, případně i varieta nebo forma) a český obecný název. Údaje zde uvedené musí umožňovat přesné určení odrůdy jak z botanického, tak i z technického hlediska (například „jabloň, podnož” a ne pouze „jabloň”; „kukuřice, rodičovská linie” a nikoli pouze „kukuřice”.
3.1	The Latin name of the most suitable taxonomical unit (genus, species, subspecies) and common name (in English) shall be given. The particulars given under this item must allow exact identification of the variety under both botanical and, as the case may be, technical aspects (for example: “apple, rootstock” and not only “apple”; “maize, parent line” and not just “maize”).

K bodu 4./Item 4.:
4.1	Název odrůdy může být navržen později v průběhu řízení. V takovém případě, kdy není v žádosti uveden návrh názvu odrůdy, je nezbytné uvést předběžné označení odrůdy (šlechtitelské označení).
Návrh názvu se podává vždy na samostatném formuláři „Návrh názvu odrůdy”. 
Navržený název musí vyhovovat podmínkám uvedeným v § 7 zákona 408/2000 Sb.
Jestliže odrůda již byla registrována v ČR, musí být název shodný s názvem uvedeným ve Státní odrůdové knize.
Odrůda musí ve všech členských státech Evropské unie nebo členech UPOV nést stejný název.
4.2	Šlechtitelské označení musí být uvedeno vždy.
4.1	The variety denomination may be filed later in the proceedings. In this case, it is necessary to give at least a provisional designation of the variety (breeder’s reference).
A variety denomination is always proposed on a separate form ”Proposal for Plant Variety Denomination”.
The variety denomination proposal must comply with the conditions stated in the Article 7 of Act No. 408/2000 Coll.
Where the variety has been already registered in the Czech Republic, it shall bear the same denomination stated in the National List.
The variety must be filed in each of the UPOV and EU member States under the same denomination.
4.2	The breeder's reference must be always specified.

K bodu 5./Item 5.:
5.1	Označte křížkem [X] první okénko, jestliže žadatel nebo žadatelé jsou šlechtitelé odrůdy.
5.2	Označte křížkem [X] druhé okénko, jestliže žadatel nebo žadatelé nejsou šlechtiteli odrůdy. Uveďte jména a adresy všech šlechtitelů. Dále uveďte, jak byla odrůda na žadatele převedena: smlouvou (kupní, darovací apod.), nástupnictvím (fůze, dědictví apod.), jinak (pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah).
	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.).

5.1	Mark the first box with a cross if the applicant or all the applicants are the original breeders of the variety.
5.2	Mark the second box with a cross if the applicant or all the applicants are not the breeders of the variety and/or the third person(s) is (are) the original breeder(s) of the variety. Give the name(s) and address(es) of the breeder(s). Further indicate how the variety was transferred to the applicant: contract (purchase, donation/gift etc.), succession (merge, will etc.), other (employment contract or another similar relationship).
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 company, contract, etc.).

K bodu 6./Item 6.:
6.1	Údaje v tomto bodě musí být úplné a měly by být uvedeny ve formě zavedených zkratek. „Úřední listinou odrůd” je míněn každý seznam odrůd, jejichž obchodování je úředně schvalováno. Uveďte všechny dosavadní žádosti bez výjimky v časové posloupnosti, včetně žádostí ve státech, které nejsou členy UPOV.
6.1	The particulars given under this Item must be complete and should be given in the form of established abbreviations. “Official variety list” means any list of varieties whose marketing is authorised by the competent authorities. Specify all prior applications without exception in chronological order including those filed in States that are not members
of the UPOV. 
Ve sloupci “Stav” použijte následujících zkratek/In the column “Stage” use the following abbreviations:
A =	žádost v řízení - application pending
B =	žádost zamítnuta - application rejected
C =	žádost vzata zpět - application withdrawn
D =	ochranná práva k odrůdě udělena nebo odrůda zapsána do úřední listiny odrůd - plant breeder’s rights granted or variety entered in official variety list.

K bodu 7./Item 7.:
7.1	Uplatnění práva přednosti z dřívější žádosti o ochranu práv musí být provedeno již v žádosti a prokázáno do 3 měsíců od podání žádosti, jinak se k němu nepřihlíží. Uveďte datum a stát prvního podání, z kterého je právo přednosti odvozováno.
7.1	Claiming the priority of a former application shall be made already in the application and shall be proved by due evidence within three months, failing which such a right of priority shall not be taken into consideration. Give the date and the State of the first filing from which is the priority derived.

K bodu 8./Item 8.:
8.a)	Uveďte podrobně údaje prvního obchodního využití odrůdy v každém státě, včetně označení, pod kterými byla odrůda v dané zemi obchodována. Pokud ve formuláři není dostatek místa pro všechny údaje, uveďte je na zvláštním listu přiloženém k žádosti. 
8.b)	Pokud je předmětná odrůda opakovaně používána pro výrobu hybridní odrůdy, je třeba uvést podrobné údaje o tomto používání.
Give detailed data of the first commercial use in each country and the designations under which the variety was marketed there. If the space is not sufficient for all data, add them on a separate sheet attached to this form.
If the candidate variety is repeatedly used for the production of a hybrid variety, details of that use should be given.

K bodu 11./Item 11.:
11.1	Technický dotazník: Přiložte popis odrůdy ve formě vyplněného technického dotazníku pro daný druh a označte křížkem okénko 1. U odrůd ovocných a okrasných druhů přiložte k technickému dotazníku representativní barevnou fotografii.
11.2	Zmocnění: Byl-li stanoven zástupce nebo jeden z žadatelů jedná v řízení za ostatní žadatele, přiložte zmocnění uvedené v (2.2) a označte křížkem okénko 2.
11.3	Uplatnění práva přednosti: Jestliže je uplatňováno právo přednosti z první žádosti, musí být do 3 měsíců dodány kopie dokladů tohoto prvního podání ověřené úřadem, který první žádost přijal. Jestliže jsou takové dokumenty přiloženy, označte křížkem okénko 3.
11.4	Návrh názvu odrůdy: Pokud je v žádosti (bod 4.) uveden návrh názvu odrůdy, přiložte vyplněný formulář „Návrh názvu odrůdy” a označte křížkem okénko 4.
11.5	Jiné: Jsou-li k žádosti přiloženy jiné dokumenty a informace, označte křížkem okénko 5. a uveďte stručně obsah příloh.
11.1	Technical questionnaire: Attach the description of the variety on the form of the filed special technical questionnaire for the species to which the variety belongs and mark box 1 with a cross. Representative colour photograph should be attached to the technical questionnaire for varieties of fruit and ornamental species.
11.2	Authorisation: If an agent has been appointed, or one of the applicants acts in the proceedings on behalf of the others attach the authorisation form referred to in (2.2) and mark box 2 with a cross.
11.3	Priority claim: If the priority of the first application is claimed, a copy of the documents which constitute the first application, certified to be a true copy by the authority with which that application was filed, must be delivered within three months of the date of filing of the present application; if that copy is attached, mark box 3 with a cross.
11.4	Variety denomination proposal: If the variety denomination proposal is filed in the application (Item 4.), attach the filed form ”Proposal for Plant Variety Denomination” and mark the box 4 with a cross.
11.5	Other: If there are other additional documents and information attached, mark box 5 with a cross and give a specification.

K bodu 12./Item 12.:
Je-li v žádosti uvedeno více žadatelů, musí být podepsána všemi žadateli. Podpisy musí být doplněny úplnými jmény podepsaných osob. Jsou-li žadatelé právnické osoby, musí být podpis doplněn i razítkem.
12.1	When there are more applicants, the application form must be signed by all of them. Signature(s) must be completed by the full name(s) of the signed person(s).

