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ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ

1.

Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků

Řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků upravuje zejména:
-

zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, (dále jen „zákon o topografiích“),

-

zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „patentový zákon“), zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). -

Při řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků je nutno upozornit ještě zejména na předpisy
uvedené v ČÁSTI B
2.
Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku
(dále jen přihláška topografie)
Vzhledem k tomu, že přihlašovatel je oprávněn některé části z požadovaných podkladů umožňujících identifikaci topografie označit jako obchodní nebo výrobní tajemství, nakládá se s každou přihláškou topografie po jejím podání v Úřadě takto:
2.1
Postup při podání přihlášky topografie
Přihlášku topografie převezme příslušný pracovník vstupního a poplatkového oddělení, který bezprostředně potom:
-

veškeré podklady nechá opatřit datem podání a číslem jednacím dle postupu užívaného v odd.
vstupním a poplatkovém;

-

přidělí přihlášce topografie číslo spisu (např. PTO 1998-8);

-

zkontroluje počet příloh podle seznamu v žádosti;

-

odešle vyplněný zpáteční lístek;

-

zapíše přihlášku topografie do rejstříku přihlášek topografií;

-

po zaplacení přihlašovacího poplatku předá příslušnému průzkumovému pracovníkovi průzkumového oddělení, k dalšímu řízení.

2.2
Průzkumový pracovník (oprávněná úřední osoba)
Průzkumový pracovník rozdělí došlé podklady na díly A, B, C přihlášky topografie (z nichž každý uloží do
zvláštních desek, označených příslušným písmenem) s tímto obsahem:
díl A - žádost o zápis topografie do rejstříku, příp. plná moc, dále oznámení poplatkového oddělení a veškerá korespondence Úřadu s přihlašovatelem, včetně rozhodnutí Úřadu; tento díl si průzkumový pracovník ponechá na svém pracovišti až do ukončení průzkumu způsobilosti topografie k zápisu, pak ho uloží
v odd. rejstříků;
díl B - podklady umožňující identifikaci topografie, tj. zejména výkresová dokumentace, slovní popis topografie aj.; tento díl je trvale uložen v odd. rejstříků a je určen mj. k nahlédnutí třetím osobám;
díl C - podklady umožňující identifikaci topografie, jejíž části však přihlašovatel označil za obsahující obchodní nebo výrobní tajemství; tento díl bude jen u některých přihlášek topografií a bude trvale uložen
v oddělení rejstříků; může být vydán odd. sporných řízení a odd. rozkladů, resp. soudu.
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Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona o topografiích je třetím osobám přístupný jen tehdy, jsou-li účastníky řízení o výmazu topografie z rejstříku podle § 13 zákona o topografiích nebo na základě příkazu soudu, jsou-li účastníky řízení o porušení práv podle § 10 zákona o topografiích.

3.

Formální požadavky na přihlášku topografie

Průzkum způsobilosti topografie k zápisu zahájí Úřad bezprostředně poté, co průzkumový pracovník rozdělí došlé podklady přihlášky topografie na díly A, B, C, a ukončí ho co nejdříve od podání přihlášky topografie nebo od odstranění vytčených nedostatků. Každá přihláška topografie, u které nebylo zastaveno řízení nebo která nebyla odvolána z řízení, musí být po provedení úkonů podle odst. 4.1 a 4.2 uvedena do stavu umožňujícího řádný zápis topografie do rejstříku.
Formální požadavky na přihlášku topografie jsou stanoveny v § 7 zákona o topografiích.
Přihláška topografie musí obsahovat:
-

žádost o zápis do rejstříku topografií;

-

podklady umožňující identifikaci topografie; potřebné přílohy.

Textové části přihlášky topografie musí být v českém jazyce. Pokud jsou textové části v cizím jazyce, vyzve Úřad přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil jejich překlad do českého jazyka. Není-li překlad
ve stanovené lhůtě předložen, Úřad řízení o přihlášce topografie zastaví.
Přihlášku topografie lze podat v písemné podobě osobně v podatelně Úřadu nebo prostřednictvím pošty,
nebo ji lze podat v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem.
3.1
Žádost o zápis do rejstříku topografií
Žádost o zápis do rejstříku topografií se předkládá v jednom vyhotovení, a to zpravidla na tiskopisu, který
je k dispozici v podatelně Úřadu.
Žádost musí obsahovat:
a) příjmení, jméno, příp. titul, úplnou adresu bydliště včetně PSČ, státní příslušnost přihlašovatele; jeli přihlašovatelem právnická osoba, její úplný název v rejstříkovém znění, a úplnou adresu sídla včetně PSČ;
b) stručné označení topografie v rozsahu nejvýše 15 slov; jako označení může být použito názvu
a určení výrobku, ve kterém je topografie obsažena s uvedením oblasti jeho použití;
c) výslovný projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis topografie do rejstříku (na tiskopise je již
předtištěn);
d) příjmení, jméno, příp. titul a úplnou adresu sídla včetně PSČ zástupce (pokud je přihlašovatel zastoupen); je-li zástupcem právnická osoba, její úplný název a úplnou adresu sídla včetně PSČ; zastoupení
zahraničních přihlašovatelů při řízení před Úřadem je povinné;
e) datum prvního, nikoliv však skrytého obchodního využití topografie za předpokladu, že přihlašovatel uplatňuje k tomuto datu vznik ochrany;
f)

údaj o nabytí práva na ochranu;

g)

podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

3.2
Podklady umožňující identifikaci topografie
Pro účely identifikace topografie musí být předloženy výkresy nebo fotografie vzorů vrstev pro výrobu polovodičového výrobku, nebo masek pro výrobu polovodičového výrobku anebo jednotlivých vrstev polo3
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vodičového výrobku, očíslovaných podle časové posloupnosti při výrobě. Detaily rozhodné pro identifikaci topografie musí být na výkresech nebo fotografiích rozlišitelné.
Výkresy nebo fotografie musí být předloženy na listech formátu A4 (210 x 297 mm); výkresy, pokud jsou
na listech papíru, mohou však být předloženy i na formátu A3 (297 x 420 mm) upraveném do formátu A4.
Pokud mají výkresy nebo fotografie na dvou nebo více listech představovat jediný a úplný výkres nebo fotografii, uspořádají se na jednotlivých listech tak, aby z nich bylo možno sestavit úplný výkres nebo fotografii, aniž by byla část výkresu nebo fotografie na jednotlivých výkresech nebo fotografiích překryta.
Přihlašovatel může současně předložit i samotný polovodičový výrobek ve dvojím vyhotovení (který by
bylo možno použít např. při sporech jako interpretačního prostředku), popřípadě vysvětlující popis k pořadí předložených výkresů nebo k některému z nich.
V případě, že přihlašovatel využije svého práva označit některé části topografie jako obchodní nebo výrobní tajemství, musí předložit dvě sady výkresů nebo fotografií. V jedné sadě výkresů nebo fotografií se utajované části znečitelní (např. začerní) a každý list této sady musí být v levém horním rohu označen písmenem T. Takto upravená sada výkresů nebo fotografií se zařadí do dílu B podkladů umožňujících identifikaci topografie a je určena mj. po zápisu topografie do rejstříku k nahlédnutí třetím osobám. Neupravená sada
výkresů nebo fotografií, na kterých jsou znázorněny i utajované části, se zařadí do dílu C podkladů umožňujících identifikaci topografie, který je třetím osobám nepřístupný s výjimkou viz odst. 2.2 této ČÁSTI
(§ 8 odst. 3 zákona o topografiích).
Je pochopitelné, že nelze označit všechny podklady za obsahující obchodní nebo výrobní tajemství. To, co
na výkresech nebo fotografiích zařazených v dílu B zůstane čitelné, musí představovat samo o sobě ochrany schopnou topografii a musí dostačovat k její identifikaci.
Zobrazení na výkresech mohou být provedena v tzv. obrysovém provedení, tj. v čarách oddělujících jednotlivé oblasti struktury polovodičového výrobku nebo v tzv. plošném provedení, tj. v plochách představujících jednotlivé oblasti struktury. Masky jsou však zpravidla znázorněny v plošném provedení systému bílých a černých ploch.
3.3

Přílohy přihlášky topografie
a) Plná moc pro zástupce přihlašovatele (je-li zastupován).

Požadavky na plnou moc jsou uvedeny v ČÁSTI A.
b)

Doklad o nabytí práva na ochranu topografie.

Není-li přihlašovatel původcem, popřípadě nemá-li právo na ochranu topografie podle § 3 zákona o topografiích, musí být s přihlédnutím k § 18 zákona o topografiích přiložen k přihlášce topografie doklad o nabytí tohoto práva ve smyslu ustanovení § 4 téhož zákona.
Jestliže právo na ochranu neuplatní osoby uvedené v § 3 zákona o topografiích, mohou je uplatnit osoby,
které na základě výlučného souhlasu osoby uvedené v § 3 zákona o topografiích jako první v České republice využily topografii, která dosud ve světě nebyla využívána.
Doklad o nabytí práva na ochranu topografie musí obsahovat prohlášení původce, resp. jeho právního nástupce o převedení práva na přihlašovatele. Nevyžaduje se legalizace tohoto prohlášení, tedy. nemusí být
notářsky ověřeno (viz rovněž ČÁST B, kap. I, odst. 3.3).
Úřad před zápisem topografie do rejstříku topografií neověřuje, zda přihlašovatel je osobou oprávněnou.
Případný spor o právo na ochranu řeší podle § 15 zákona o topografiích příslušný soud.
Při sporu o právo na ochranu topografie Úřad řízení nepřeruší (§ 18 zákona o topografiích) a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 tohoto zákona na návrh odejme ochranu majiteli zapsané topografie, jestliže z rozhodnutí soudu zjistí, že mu právo na ochranu topografie ve smyslu ustanovení § 3 zákona o topografiích neÚnor 2015
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příslušelo. Právo přednosti zůstane zachováno, jestliže osoba, které podle rozhodnutí soudu přísluší právo
na ochranu a která může toto právo uplatnit podle § 6 zákona o topografiích, do 1 měsíce od pravomocného rozhodnutí soudu podá u Úřadu návrh na přepis práva na ochranu topografie. Nebude-li podán návrh na
přepis, Úřad provede výmaz topografie z rejstříku z moci úřední.

4.

Průzkum způsobilosti topografie k zápisu do rejstříku topografií

Úřad podrobí každou přihlášku topografie pouze tzv. průzkumu způsobilosti topografie k zápisu do rejstříku topografií ve smyslu § 8 zákona o topografiích (dále jen „průzkum způsobilosti topografie k zápisu“).
Průzkumu jsou podrobeny podklady, které jsou obsaženy v dílech A, B a příp. C každé přihlášky topografie.
Smyslem průzkumu je:
-

vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky topografií, na jejichž předměty se ochrana podle zákona nevztahuje;

-

odstranit zjevné vady formálního rázu, které brání řádnému zápisu topografie do rejstříku, včetně
nejednotnosti;

-

vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, u kterých zjevně došlo k porušení podmínek pro uplatnění
práva na ochranu topografie a pro vznik ochrany. -

4.1
Vyloučení předmětů zjevně neschopných ochrany
Během průzkumu způsobilosti topografie k zápisu se posoudí, zda předmět přihlášky topografie nespadá
zjevně do výluk (§ 1 odst. 3 zákona o topografiích), tj. zda předmětem přihlášky:
-

není technologie užitá při vytváření topografie nebo při výrobě polovodičového výrobku;

-

nejsou informace uložené v polovodičovém výrobku.

Zjistí-li se, že předmět přihlášky topografie nevyhovuje výše uvedeným podmínkám, postupuje se v řízení
ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o topografiích.
Úřad sdělí přihlašovateli, že přihláška topografie neodpovídá požadavku § 7 odst. 2 písm. b) zákona o topografiích, neboť podklady neumožňují identifikaci topografie. Vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě nedostatek odstranil, a upozorní ho, že pokud tak neučiní, bude řízení o přihlášce topografie zastaveno.
Předloží-li přihlašovatel vyhovující podklady umožňující identifikaci topografie, považuje se za den podání přihlášky topografie den, kdy tyto podklady byly doručeny Úřadu.
Během průzkumu způsobilosti topografie k zápisu se ověřují pouze ty podmínky, které nevyžadují srovnání
předmětu přihlášky topografie se stavem techniky. Posuzování tvůrčí činnosti původce a dále zda topografie
není v průmyslu běžná (§ 1 odst. 1 zákona o topografiích) a zda topografie složená ze všeobecně známých
prvků představuje ochrany schopnou kombinaci (§ 1 odst. 2 zákona o topografiích) se proto neprovádí.
4.2
Odstranění zjevných formálních vad
Během průzkumu způsobilosti topografie k zápisu se odstraňují zjevné formální vady, které brání řádnému
zápisu do rejstříku podle § 8 odst. 1 zákona o topografiích. Přihlášku topografie je zejména třeba uvést do
souladu s požadavky § 7 tohoto zákona. Dále je nutné odstranit zjevné nedostatky v údajích, které musí být
uvedeny v žádosti o zápis do rejstříku.
Ve zprávě Úřadu se přihlašovatel upozorní, že pokud ve stanovené lhůtě vytčené vady neodstraní, řízení
o přihlášce topografie se zastaví (§ 66 odst. 1 c) správního řádu a § 8 odst. 2 zákona o topografiích).
Jestliže se přihlašovatel ke zprávě Úřadu pouze vyjádří, ale výzvě k odstranění vytčených vad nevyhoví, ří5
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zení o přihlášce topografie se rovněž zastaví. V tomto případě musí rozhodnutí o zastavení řízení zahrnovat
zdůvodnění a takové rozhodnutí podepisuje příslušný vedoucí průzkumového oddělení.
Úřad zastaví řízení o přihlášce topografie i na návrh přihlašovatele (§ 66 odst. 1 a) správního řádu).
Ve všech uvedených případech musí usnesení o zastavení řízení obsahovat poučení o možnosti podat rozklad (§18 odst. 2 zákona o topografiích a § 68 odst. 1 patentového zákona).
4.3
Podmínky pro uplatnění práva na ochranu a pro vznik ochrany
Z údajů uvedených v přihlášce topografie je třeba posoudit, zda nedošlo zjevně k porušení podmínek stanovených § 6, § 9 odst. 1 písm. a) a dále § 19 zákona o topografiích, tj. zda:
-

právo na ochranu neuplatňují osoby, které nejsou občany České republiky nebo osoby, které nemají bydliště nebo sídlo na území státu, který je členem Světové obchodní organizace; jestliže
stát, v němž má přihlašovatel bydliště a sídlo, není členem Světové obchodní organizace, lze právo na ochranu přiznat jen za podmínky vzájemnosti;

-

řádná přihláška topografie nebyla u Úřadu podána později než 2 roky od prvního, nikoliv skrytého obchodního využití topografie, přičemž obchodním využitím se ve smyslu ustanovení § 2 odst.
3 zákona o topografiích rozumí prodej, pronájem, nabídka nebo jiný způsob obchodní distribuce
topografie nebo polovodičového výrobku obsahujícího topografii nebo výrobku obsahujícího polovodičový výrobek;

-

topografie nebyla vytvořena před nabytím účinnosti zákona o topografiích, tj. před 1. lednem
1992.

Pokud přihláška topografie nevyhovuje výše uvedeným podmínkám, sdělí Úřad tuto skutečnost přihlašovateli s tím, že pokud ve stanovené lhůtě námitky nevyvrátí, bude přihláška topografie zamítnuta (§ 8 odst. 2 zákona o topografiích).
Rozhodnutí o zamítnutí musí obsahovat poučení o možnosti podat rozklad (§ 18 odst. 2 zákona o topografiích a § 68 odst. 1 patentového zákona).
Jestliže se přihlašovatel ke zprávě Úřadu vyjádří, avšak námitky nevyvrátí, musí rozhodnutí o zamítnutí zahrnovat zdůvodnění a takové rozhodnutí podepisuje příslušný vedoucí průzkumového oddělení.

5.

Zápis topografie do rejstříku topografií polovodičových výrobků

Průzkumový pracovník
Průzkumový pracovník před předáním dílu A přihlášky topografie k provedení zápisu topografie do rejstříku topografií zkontroluje všechny náležitosti přihlášky, za které zodpovídá, tj. zda:
-

díl A obsahuje veškerou korespondenci;

-

byly předloženy všechny potřebné doklady;

-

předložené doklady mají všechny náležitosti;

-

bylo reagováno na požadavky přihlašovatele;

-

byly vyřízeny všechny změny (přihlašovatele, adresy apod.). -

Po odstranění případných nedostatků vyplní průzkumový pracovník formulář k postoupení přihlášky topografie k zápisu do rejstříku, kde vyznačí podklady, které postupuje k zápisu a dále, kromě čísla zápisu
(doplní později pracovník odd. rejstříků), uvede i údaje, které se zveřejní ve Věstníku. Na formuláři uvede
průzkumový pracovník svůj podpis a datum, kdy osobně předává díl A přihlášky topografie odd. rejstříků.
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ČÁST  D
Průzkumový pracovník současně oznámí ukončení řízení o přihlášce topografie referentovi odd. průzkumu
k zaznamenání výkonu.
Oddělení rejstříků
-

zaznamená číslo zápisu na formulář k postoupení přihlášky topografie k zápisu do rejstříku (topografiím se přidělují po sobě jdoucí čísla zápisu počínaje 0001);

-

vyhotoví osvědčení o zápisu topografie, nechá ho podepsat vedoucímu odd. rejstříků a odešle ho
majiteli topografie; kopii osvědčení založí do dílu A přihlášky topografie;

-

předá údaje určené ke zveřejnění ve Věstníku příslušnému pracovníkovi, který zajistí ve spolupráci s výpočetní technikou publikaci ve Věstníku;

-

po zápisu topografie do rejstříku topografií umožňuje pod osobním dohledem nahlédnutí do dílu
B přihlášky topografie třetím osobám s tím, že pořizování výpisů z podkladů dílu B není těmto
osobám dovoleno (§ 8 odst. 3 zákona o topografiích);

-

po uplynutí doby stanovené v § 17 zákona o topografiích vyzve majitele topografie k převzetí dílů
B a C přihlášky topografie; nepřevezme-li majitel tyto podklady ve stanovené lhůtě, zajistí zničení těchto podkladů;

-

na výzvu spolupůsobí s oddělením sporných řízení, s odvolacím odborem a se soudem.

Na návrh kterékoliv osoby a z důvodů, které jsou vyjmenovány v § 13 zákona o topografiích, provede Úřad
výmaz topografie z rejstříku.
Výmaz topografie z rejstříku má účinek, jako by k zápisu nikdy nedošlo.
Návrh na výmaz se podává u Úřadu obdobně jako návrh na zrušení patentu. Řízení o návrhu na výmaz provádí patentový odbor.

6.

Všeobecné zásady řízení

Pro:
-

odesílání úředních poštovních zásilek z patentového odboru;

-

vedení spisu a

-

opravné řízení

platí v přiměřené míře zásady uvedené v ČÁSTI A, B a H.
Osobní projednání přihlášky topografie se řídí zásadami uvedenými v ČÁSTI A.

7.

Lhůty

O lhůtách obecně viz ČÁST A
Úřední lhůty stanovuje průzkumový pracovník. Pro odstranění formálních i věcných vad přihlášky topografie se zpravidla stanovuje lhůta 1 měsíc.
Úřední lhůtu může průzkumový pracovník na žádost prodloužit. Délka prodloužení je jednotná, a to 1 měsíc.
Za prodloužení lhůty musí přihlašovatel uhradit příslušný správní poplatek.
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