ÚKZÚZ, NOÚ		NN/07/2022
file_0.png

file_1.wmf


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!

Č.j.:

Kód odrůdy:

Datum podání:

NÁVRH NÁZVU ODRŮDY
PROPOSAL FOR PLANT VARIETY DENOMINATION

1.
Tento návrh se týká odrůdy, na kterou byla podána žádost o registraci:
This proposal refers to the variety applied for National Listing:                                    

Tento návrh se týká odrůdy, na kterou byla podána žádost o udělení ochranných práv:
This proposal refers to the variety applied for Granting of Plant Variety Rights:             

Předběžné označení odrůdy (šlechtitelské označení):       
Provisional designation of the variety (breeder‘s reference):
2.
Žadatel  -  Jméno / název a adresa:
Applicant  -  Name and address:
Zástupce  -  Jméno / název a adresa:
Agent  -  Name and address:

     
     

     
     

     
     

     
     
3.
Druh / Species

- latinsky / Latin name:
     

- česky / common name:
     
4.
Návrh názvu odrůdy
(čitelně, rozlišujte malá a velká písmena*):
     

Proposed variety denomination
(legibly, distinguish between uppercase and lowercase*):


5.
Název odrůdy navržený nebo registrovaný v jiném členském státě EU nebo členu UPOV:
Denomination proposed or registered in a Member State of EU or in a Member of UPOV:


Stát / State
Stav / Stage
Název (je-li jiný než v 4.) / Denomination (if different from 4 above)

     
     
     

     
     
     

     
     
     
6.

Navrhovaný název byl žadatelem (žadateli) podán nebo registrován jako ochranná známka v EU nebo členu UPOV nebo u Úřadu WIPO pro výrobky stejné nebo podobné ve smyslu zákona o ochranných známkách.



The proposed denomination has been filed by or registered for the applicant(s) as a trademark in the EU or 
in a Member of UPOV or with the International Bureau of the World Intellectual Property Organisation (WIPO)
in respect of products that are identical or similar within the meaning of trademark law.

Stát a/nebo WIPO
State and/or WIPO
Datum podání
Date of application
Datum registrace
Date of registration
Registrační číslo
Registration number

     
     
     
     

     
     
     
     

Tímto prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí, že výše uvedené údaje jsou úplné a správné.
I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information given above is complete and correct.



Místo / Place:
Datum / Date:
Podpis a razítko / Signature and seal:

     
     
     

* Například/For example: Flora žlutě bílá nebo/or Autumn Prince, nikoliv/not FLORA ŽLUTĚ BÍLÁ nebo/or AUTUMN PRINCE.
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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 návrhu názvu odrůdy
Explanatory notes to the proposal for plant variety denomination

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

Tento formulář je určen pro první nebo následující podání návrhu názvu odrůdy v řízení o registraci nebo o udělení ochranných práv. Podává se 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.

This form is intended for the first or subsequent submission of the proposal for plant variety denomination within the administrative procedure of National Listing or Granting of Plant Variety Rights. The form shall be submitted 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 abovementioned 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.
V bodech 1. a 6. označte odpovídající stav křížkem.
In the items 1. and 6., please indicate the appropriate stage by marking a cross.
K bodu 1./Item 1.:
Zde se uvádějí údaje pro identifikaci odrůdy, ke které se návrh názvu vztahuje, a proto musí být úplné a přesné.
There is stated fully and accurately information for identification of the related variety.
K bodu 2./Item 2.:
Pokud je více žadatelů a nikdo není zmocněn k jednání v řízení, je třeba podepsat formulář všemi žadateli.
If there are several applicants and nobody is authorised to act in the proceedings, the form shall be signed by all the applicants.
K bodu 4./Item 4.:
Požadavky na název odrůdy uvádí článek 63 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/384.
The requirements for the variety denomination are given in Article 63 of Council Regulation (EC) No 2100/94 and Commission Implementing Regulation (EU) 2021/384.
K bodu 5./Item 5.:
Zde je nutno uvést údaje o všech navržených nebo registrovaných názvech dané odrůdy v jiných státech.
Názvy států se uvádějí ve formě zavedených zkratek.
It is necessary to give details of all previous proposed or approved denominations of the variety in other states.
Names of states are given in the form of established abbreviations.
Stav názvu odrůdy se uvádí pomocí zkratek/Stage of the variety denomination is provided in abbreviations:
A = název navržen - denomination pending			C = název vzat zpět - denomination withdrawn
B = název zamítnut - denomination rejected			D = název schválen - denomination approved

