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TRADE MARKS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Czech Name of the fee in English Category of fee

Přijetí přihlášky individuální ochranné známky do tří tříd

výrobků nebo služeb

Filing of an application for registration of an individual trade mark 

in three classes of goods or services
Application

Přijetí přihlášky kolektivní a certifikační ochranné známky

do tří tříd výrobků nebo služeb

Filing of an application for registration  of a collective and 

certification trade mark in three classes of goods and services
Class

Přijetí přihlášky ochranné známky za každou třídu výrobků

nebo služeb nad tři třídy

Filing of an application for registration  for any class of goods or 

services exceeding three classes
Class

Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky

- za každou nově vzniklou přihlášku

Filing of a request for a division of an application  for every newly 

established trade mark
Class

Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky

Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb

Filing of a request for conversion of an application or a European 

Union trade mark in three classes of goods or services  for any class 

of goods or services in three classes

Application

Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky

Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb- za každou

třídu výrobků nebo služeb

nad tři třídy

Filing of a request for conversion of an application or a European 

Union trade mark in three classes of goods or services  for any class 

of goods or services exceeding three classes

Class

Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné známky - za 

každou nově vzniklou ochrannou známku

Filing of a request for a division of a registered trade mark  for every 

newly established trade mark
Application
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This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals. 
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DESIGNS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Czech Name of the fee in English Category of fee

Přijetí přihlášky průmyslového vzoru Receipt of an industrial design application Application

Přijetí přihlášky průmyslového vzoru pokud je(jsou) 

přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

Receipt of an industrial design application where the author(s) is 

(are) the only applicant(s)
Application

Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru(i) Receipt of a multiple application for an industrial design Application

Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru pokud je 

(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

Receipt of a multiple application for an industrial design  where the 

author(s) is (are) the only applicant(s)
Application

Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru za každý další

průmyslový vzor obsažený v přihlášce

Receipt of a multiple application for an industrial design  for each 

additional industrial design contained in the application
Application

Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru za každý další

průmyslový vzor obsažený v přihlášce pokud je (jsou) 

přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

Receipt of a multiple application for an industrial design  for each 

additional industrial design contained in the application where the 

author(s) is(are) the only applicant(s)

Application

This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals. 
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PATENTS ELIGIBLE FEES

Name of the fee in Czech Name of the fee in English Category of fee

Přijetí přihlášky vynálezu Receipt of a patent application Filing

Přijetí přihlášky vynálezu pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně

původce(i)

Receipt of a patent application where the author(s) is (are) the 

only applicant(s)
Filing

Přijetí žádosti o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou
Receipt of the request  for publication prior to the term specified 

by law
Publication

Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu Receipt of the request for full examination of patent application Examination

Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu za 

11 a každý další nárok

Receipt of the request for full examination of patent application 

for 11th and each additional asserted patent claim
Examination

Vydání patentové listiny - do rozsahu deseti stran strojopisu
Issuance of a patent document within the extent of  ten typed 

pages
Publication

Vydání patentové listiny - za každou další stranu Issuance of a patent document for each additional page Publication

This list is non-exhaustive, may be subject to change and is provided for information purposes only. The EUIPO cannot be held responsible for the accuracy of this list. For more information on eligible fees, please consult the call for proposals. 


