Společný prováděcí řád
podle Ženevského (1999) a Haagského (1960) aktu
Haagské dohody
(v platnosti od [1. ledna 2015])
(Pracovní překlad)

Pravidlo 18
Oznámení odmítnutí
[…]
(4) [Oznámení vzetí odmítnutí zpět] (a) Každé oznámení vzetí odmítnutí zpět se
vztahuje k jednomu mezinárodnímu zápisu, je datováno a podepsáno oznamujícím úřadem.
(b) Oznámení obsahuje nebo označuje
(i) oznamující úřad,
(ii) číslo mezinárodního zápisu,
(iii) v případě, že se vzetí zpět nevztahuje na všechny průmyslové vzory, pro
které odmítnutí platilo, ty, na které se vztahuje nebo nevztahuje,
(iv) datum, od kterého mezinárodní zápis založil účinky udělení ochrany podle
platného práva, a
(v) datum, ke kterému bylo odmítnutí vzato zpět.
(c) V případě, že byl mezinárodní zápis v řízení před Úřadem pozměněn, oznámení
rovněž obsahuje nebo označuje veškeré změny.
[…]

Pravidlo 18bis
Oznámení o udělení ochrany
(1) [Oznámení o udělení ochrany, jestliže nebylo zasláno oznámení odmítnutí] (a) Úřad, který
neoznámil odmítnutí, smí ve lhůtě platné podle pravidla 18(1)(a) nebo (b)
zaslat mezinárodnímu úřadu za tímto účelem prohlášení, že ochrana je udělena pro
průmyslové vzory, nebo případně pro některé průmyslové vzory, které jsou předmětem
mezinárodního zápisu v příslušné smluvní straně, přičemž se má za to, že v případě, kdy platí
pravidlo 12(3), udělení ochrany je podmíněno zaplacením druhé části individuálního
určovacího poplatku.
(b) Oznámení musí uvádět
(i) oznamující úřad,
(ii) číslo mezinárodního zápisu,
(iii) v případě, že se oznámení nevztahuje na všechny průmyslové vzory, které
jsou předmětem mezinárodního zápisu, ty, na které se vztahuje,
(iv) datum, od kterého mezinárodní zápis založil nebo zakládá účinky udělení
ochrany podle platného práva, a
(v) datum oznámení.

(c) V případě, že byl mezinárodní zápis v řízení před Úřadem pozměněn, oznámení
rovněž obsahuje nebo označuje veškeré změny.
(d) Nehledě na pododstavec (a), v případě, kdy platí pravidlo 18(1)(c)(i) nebo případně
(ii), nebo v případě udělení ochrany průmyslového vzoru na základě změn v řízení před
Úřadem, zmíněný Úřad musí mezinárodnímu úřadu zaslat oznámení uvedené v pododstavci
(a).
(e) Platná lhůta uvedená v pododstavci (a) je lhůtou přípustnou podle pravidla
18(1)(c)(i) nebo případně (ii) k založení účinků udělení ochrany podle platného práva
vzhledem k určení smluvních stran, které učinily prohlášení podle jednoho ze dvou výše
zmíněných pravidel.
(2) [Oznámení udělení ochrany po odmítnutí] (a) Úřad, který oznámil odmítnutí a který
rozhodl o buď částečném, nebo úplném vzetí takového odmítnutí zpět, smí, namísto oznámení
vzetí odmítnutí zpět v souladu s pravidlem 18(4)(a), zaslat mezinárodnímu úřadu za tímto
účelem oznámení, že je udělena ochrana průmyslovým vzorům, nebo případně některým
průmyslovým vzorům, které jsou předmětem mezinárodního zápisu v příslušné smluvní
straně, přičemž se má za to, že v případě, kdy platí pravidlo 12(3), udělení ochrany je
podmíněno zaplacením druhé části individuálního určovacího poplatku.
(b) Oznámení musí uvádět
(i) oznamující úřad,
(ii) číslo mezinárodního zápisu,
(iii) v případě, že se oznámení nevztahuje na všechny průmyslové vzory, které
jsou předmětem mezinárodního zápisu, ty, na které se vztahuje nebo nevztahuje,
(iv) datum, od kterého mezinárodní zápis založil účinky udělení ochrany podle
platného práva, a
(v) datum oznámení.
(c) V případě, že byl mezinárodní zápis v řízení před Úřadem pozměněn, oznámení
rovněž obsahuje nebo označuje veškeré změny.
[…]
[…]

SAZEBNÍK POPLATKŮ
(platný od [1. ledna 2015])
[…]
VII.

Služby poskytované mezinárodním úřadem

24. Mezinárodní úřad je oprávněn vybírat poplatek, jehož výši může sám stanovit za služby,
které nejsou upraveny tímto Sazebníkem poplatků.

