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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 12. decembra 2019 v Mníchove
prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu
patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie
č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie
č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie
č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie
č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie
č. 72/2014, oznámenie č. 239/2016 Z. z., oznámenie č. 256/2018 Z. z., oznámenie č. 12/2020
Z. z. a oznámenie č. 58/2020 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten
istý deň, t. j. 1. apríla 2020.
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ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

(Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1
1. Poplatky za medzinárodnú rešerš, doplnkovú medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný

prieskum vypracované pri medzinárodných prihláškach podľa článku 2 ods. 1 položky 2 a 19
Poplatkového poriadku sa znížia o 75 %, ak medzinárodnú prihlášku, žiadosť o doplnkovú
medzinárodnú rešerš alebo žiadosť o medzinárodný predbežný prieskum podáva:

a) fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom a má bydlisko v štáte, ktorý nie je zmluvnou
stranou Európskeho patentového dohovoru a ktorý je v deň podania prihlášky alebo v deň
zaplatenia poplatku za doplnkovú medzinárodnú rešerš alebo poplatku za medzinárodný
predbežný prieskum v zmysle tabuľky, ktorú Európsky patentový úrad raz ročne zverejňuje,
zaradený Svetovou bankou medzi štáty s nízkymi alebo nižšími strednými príjmami; alebo

b) fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmysle článku 18 Zmluvy o patentovej spolupráci
štátnym príslušníkom a má bydlisko v štáte, v ktorom je platná dohoda o validácii
s Európskou patentovou organizáciou.

2. Ak existuje niekoľko žiadateľov, každý musí spĺňať kritériá stanovené v odseku 1.

Článok 2
1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. apríla 2020 a nahrádza rozhodnutie CA/D 7/08 z 21.

októbra 2008 (Ú. v. EPÚ 2008, 521).

2. Zníženie poplatku za medzinárodnú rešerš sa vzťahuje na všetky medzinárodné prihlášky
podané 1. apríla 2020 alebo po tomto dni.

3. Zníženie poplatku za doplnkovú medzinárodnú rešerš alebo poplatku za medzinárodný
predbežný prieskum sa uplatňuje na platby uskutočnené 1. apríla 2020 alebo po tomto dni.

V Mníchove 12. decembra 2019
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RULES RELATING TO FEES OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION 

of 20 October 1977 

 

as adopted by decision of the Administrative Council 

of the European Patent Organisation 

of 12 December 2019 

 

 

Article 1 

1. The fees for the international search, for the supplementary international search and for the 

international preliminary examination carried out on international applications under Article 2, 

paragraph 1, items 2 and 19, of the Rules relating to Fees shall be reduced by 75% if the 

international application, the request for supplementary international search or the demand for 

international preliminary examination is filed: 

 (a) by a natural person who is a national of and resident in a state which is not a contracting 

state to the European Patent Convention, and which, on the date of filing of the application, or 

on the date of payment of the supplementary international search fee or of the international 

preliminary examination fee, is listed in a table published by the European Patent Office once 

a year as having been classed by the World Bank as a low-income or lower-middle-income 

economy; or 

(b) by a natural or legal person who, within the meaning of Rule 18 of the Patent Cooperation 

Treaty, is a national of and resident in a state in which a validation agreement with the European 

Patent Organisation is in force. 

2. If there are several applicants, each must satisfy the criteria set out in paragraph 1. 

Article 2 

1. This decision shall enter into force on 1 April 2020 and replaces decision CA/D 7/08of 21 

October 2008 (OJ EPO 2008, 521). 

2. The reduction in the international search fee shall apply to all international applications filed 

on or after 1 April 2020. 

3. The reduction in the supplementary international search fee or in the international preliminary 

examination fee shall apply in respect of payments made on or after1 April 2020. 

Done at Munich, 12 December 2019 
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