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(xix) "pouitelné právo" znamená, je-li smluvní stranou stát, právní pøedpisy tohoto státu, a, je-li
smluvní stranou mezivládní organizace, právní normy této mezivládní organizace;
(xx) "ratifikaèní listina" zahrnuje rovnì listiny
o pøijetí nebo schválení;
(xxi) "Organizace" znamená Svìtovou organizaci
duevního vlastnictví;
(xxii) "Mezinárodní úøad " znamená Mezinárodní
úøad Organizace;
(xxiii) "generální øeditel"znamená generálního øeditele Organizace.

Èlánek 1
Zkrácené výrazy
Pro úèely této smlouvy, pokud není výslovnì uvedeno jinak:
(i) "úøad" znamená orgán smluvní strany povìøený udìlováním patentù nebo jinými záleitostmi zahrnutými touto smlouvou;
(ii) "pøihláka" znamená pøihláku o udìlení patentu, uvedenou v èlánku 3;
(iii) "patent" znamená patent, uvedený v èlánku 3;
(iv) odkazy na "osobu" znamenají zejména fyzickou osobu nebo právnickou osobu;
(v) "sdìlení" znamená kadou pøihláku nebo kadou ádost, prohláení, doklad, korespondenci nebo jiné informace týkající se pøihláky
nebo patentu, které jsou pøedloeny úøadu,
a ji ve vztahu k øízení v rámci této smlouvy
èi jinak;
(vi) "záznamy úøadu" znamenají soubor informací
vedený úøadem, týkající se pøihláek podaných u tohoto úøadu a zahrnující patenty udìlené tímto úøadem nebo jiným orgánem s úèinky pro pøíslunou smluvní stranu, bez ohledu
na prostøedek, na kterém jsou takové informace vedeny;
(vii) "zaznamenávání" znamená kadý úkon, pøi
nìm jsou vkládány informace do záznamù
úøadu;
(viii) "pøihlaovatel" znamená osobu, která je v záznamech úøadu uvádìna, v souladu s pouitelným právem, jako osoba, která ádá o patent, nebo jako jiná osoba, která podává
pøihláku nebo koná pøi øízení o pøihláce;
(ix) "majitel" znamená osobu, která je v záznamech
úøadu uvádìna jako majitel patentu;
(x) "zástupce" znamená zástupce podle pouitelného práva;
(xi) "podpis" znamená jakýkoli prostøedek identifikace vlastní osoby;
(xii) "jazyk pøípustný pro úøad" znamená jakýkoli
jeden jazyk pøípustný pro úøad pro pøísluné
øízení pøed úøadem;
(xiii) "pøeklad" znamená pøeklad do jazyka, nebo
pøípadnì pøepis do abecední nebo znakové
soustavy, pøípustného pro úøad;
(xiv) "øízení pøed úøadem" znamená jakékoli øízení pøed
úøadem týkající se pøihláky nebo patentu;
(xv) nevyplývá-li z kontextu nìco jiného, slova
v jednotném èísle se chápou i jako slova
v mnoném èísle a naopak a muská osobní
zájmena se chápou i jako zájmena enská;
(xvi) "Paøíská úmluva" znamená Paøískou úmluvu na ochranu prùmyslového vlastnictví, podepsanou dne 20. bøezna 1883, v platném znìní;
(xvii) "Smlouva o patentové spolupráci" znamená
Smlouvu o patentové spolupráci, podepsanou dne 19. èervna 1970, spolu s provádìcím
pøedpisem a administrativní smìrnicí podle
této smlouvy, v platném znìní;
(xviii) "smluvní strana" znamená stát nebo mezivládní organizaci, která je stranou této smlouvy;

Èlánek 2
Obecné zásady
(1) [Výhodnìjí poadavky]
Smluvní strana mùe stanovit poadavky, které jsou
z hlediska pøihlaovatelù a majitelù výhodnìjí ne poadavky uvedené v této smlouvì a provádìcím pøedpise,
s výjimkou èlánku 5.
(2) [ádná úprava hmotného
patentového práva]
Nic v této smlouvì nebo provádìcím pøedpise nesmí být vykládáno tak, e by to mohlo omezit volnost
smluvních stran stanovit si v pouitelném hmotném patentovém právu takové poadavky, jaké si pøejí.
Èlánek 3
Pøihláky a patenty, na které
se smlouva vztahuje
(1) [Pøihláky]
(a) Ustanovení této smlouvy a provádìcího pøedpis se vztahují na národní a regionální pøihláky o udìlení patentu na vynález nebo dodatkového patentu, které
jsou podány u úøadu nebo pro úøad smluvní strany a
které jsou:
(i) typy pøihláek, které mohou být podány
jako mezinárodní pøihláky podle Smlouvy o patentové spolupráci;
(ii) rozdìlenými pøihlákami typù pøihláek
o udìlení patentu na vynález nebo dodatkového patentu, uvedených v bodì (i)
èlánku 4G(1) nebo (2) Paøíské úmluvy.
(b) S výhradou ustanovení Smlouvy o patentové spolupráci se ustanovení této smlouvy a provádìcího
pøedpisu pouijí pro mezinárodní pøihláky o udìlení patentu na vynález nebo dodatkového patentu, podle
Smlouvy o patentové spolupráci:
(i) pokud jde o lhùty pouitelné v úøadì
smluvní strany podle èlánkù 22 a 39(1)
Smlouvy o patentové spolupráci;
(ii) pokud jde o øízení zahájené v den nebo po
dni, kdy mùe zaèít øízení nebo prùzkum
mezinárodní pøihláky podle èlánku 23
nebo 40 uvedené smlouvy.
(2) [Patenty]
Ustanovení této smlouvy a provádìcího pøedpisu se
pouijí pro národní a regionální patenty na vynález a pro
národní a regionální dodatkové patenty, které byly udìleny s platností pro smluvní stranu.
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Èlánek 4
Výjimka týkající se bezpeènosti

na výkres, který v pøihláce chybí, úøad o tom ihned informuje pøihlaovatele.

Nic v této smlouvì a provádìcím pøedpise neomezuje
smluvní stranu, aby uèinila jakékoli opatøení, které povauje
za nezbytné pro ochranu základních zájmù bezpeènosti.

(6) [Datum podání v pøípadì, kdy je podávána
chybìjící èást popisu nebo výkresu]
(a) Je-li úøadu podávána chybìjící èást popisu
nebo chybìjící výkres ve lhùtì stanovené provádìcím
pøedpisem, jsou tato èást popisu nebo výkres zahrnuty
do pøihláky a, s výhradou pododstavcù (b) a (c), datem
podání je datum, kdy úøad obdrel tuto èást popisu nebo
tento výkres, nebo datum, kdy byly splnìny vechny
poadavky smluvní strany podle odstavcù (1) a (2), podle toho, co nastane pozdìji.

Èlánek 5
Datum podání
(1) [Náleitosti pøihláky]
(a) Není-li jinak stanoveno provádìcím pøedpisem, a s výhradou odstavcù (2) a (8), smluvní strana
stanoví, e datem podání pøihláky je datum, kdy úøad
obdrel vechny z následujících náleitostí podaných,
podle volby pøihlaovatele, na papíøe nebo tak, jak je
jinak povoleno úøadem pro úèely pøiznání data podání:
(i) výslovný nebo implicitní údaj, e náleitosti
jsou pøihlákou;
(ii) údaje, které umoòují urèit totonost pøihlaovatele nebo umoòující, aby se úøad spojil
s pøihlaovatelem;
(iii) èást, která je zjevnì popis.

(b) Jsou-li chybìjící èást popisu nebo chybìjící
výkres podány podle pododstavce (a) k nápravì jejich
opomenutí v pøihláce, ve které se ke dni, kdy úøad pùvodnì obdrel jednu nebo více náleitostí uvedených
v odstavci (1)(a), uplatòuje právo pøednosti z døívìjí
pøihláky, je datem podání, na ádost pøihlaovatele podanou ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem, a
s výhradou poadavkù stanovených v provádìcím pøedpise, datum, kdy byly splnìny vechny poadavky smluvní strany podle odstavcù (1) a (2).
(c) Je-li chybìjící èást popisu nebo chybìjící výkres podaný podle pododstavce (a) vzat zpìt ve lhùtì
stanovené smluvní stranou, datem podání je datum, kdy
byly splnìny poadavky smluvní strany podle odstavcù
(1) a (2).

(b) Smluvní strana mùe pro úèely pøiznání data
podání pøijmout výkres jako náleitost uvedenou v pododstavci (a)(iii).
(c) Pro úèely pøiznání data podání mùe smluvní
strana poadovat informace, které umoòují urèit totonost pøihlaovatele i informace umoòující, aby se úøad
spojil s pøihlaovatelem, nebo mùe pøijmout dùkaz, který
umoòuje urèit totonost pøihlaovatele nebo umoòující, aby se úøad spojil s pøihlaovatelem, a to jako náleitost uvedenou v pododstavci (a)(ii).

(7) [Nahrazení popisu a výkresù odkazem
na døíve podanou pøihláku]
(a) S výhradou poadavkù stanovených v provádìcím pøedpise mohou být popis a výkresy pro úèely
pøiznání data podání pøihláky nahrazeny odkazem na
døíve podanou pøihláku, provedeným pøi podání pøihláky a v jazyce pøípustném pro úøad.

(2) [Jazyk]
(a) Smluvní strana mùe poadovat, aby údaje
uvedené v odstavci (1)(a)(i) a (ii) byly v jazyce pøípustném pro úøad.

(b) Nejsou-li splnìny poadavky uvedené v pododstavci (a), mùe být pøihláka povaována za nepodanou. Je-li pøihláka povaována za nepodanou, úøad tuto
skuteènost oznámí pøihlaovateli s uvedením dùvodù.

(b) Èást uvedená v odstavci (1)(a)(iii) mùe být
podána pro úèely pøiznání data podání v jakémkoli jazyce.

(8) [Výjimky]
Nic v tomto èlánku neomezuje:
(i) právo pøihlaovatele podle èlánku 4G(1) nebo
(2) Paøíské úmluvy, aby zachoval, jako datum
rozdìlené pøihláky uvedené v tomto èlánku,
datum pùvodní pøihláky uvedené v tomto
èlánku a pøípadnì výhodu práva pøednosti;
(ii) svobodu smluvní strany uplatnit jakékoli poadavky nezbytné k pøiznání výhody data podání døívìjí pøihláky pro pøihláku jakéhokoli typu uvedeného v provádìcím pøedpise.

(3) [Oznámení]
Pokud pøihláka nesplòuje jeden nebo více poadavkù smluvní strany podle odstavcù (1) a (2), úøad to co
nejdøíve oznámí pøihlaovateli a poskytne mu pøíleitost
k vyjádøení a ke splnìní tohoto poadavku ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem.
(4) [Následné splnìní poadavkù]
(a) Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù
smluvní strany podle odstavcù (1) a (2) v pøihláce pùvodnì podané, datem podání, s výhradou pododstavce (b) a
odstavce (6), je datum, kdy vekeré poadavky smluvní
strany podle odstavcù (1) a (2) byly splnìny následnì.

Èlánek 6
Pøihláka

(b) Smluvní strana mùe stanovit, e, pokud není
splnìn jeden nebo více poadavkù uvedených v pododstavci (a) ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem,
povauje se pøihláka za nepodanou. Povauje-li se pøihláka za nepodanou, úøad oznámí tuto skuteènost pøihlaovateli s uvedením dùvodù.

(1) [Forma nebo obsah pøihláky]
Nestanoví-li tato smlouva jinak, ádná smluvní strana
nesmí poadovat splnìní poadavku týkajícího se formy
nebo obsahu pøihláky, který je odliný nebo pøesahuje:
(i) poadavky týkající se formy nebo obsahu, které jsou stanoveny pro mezinárodní pøihláky
podle Smlouvy o patentové spolupráci;
(ii) poadavky týkající se formy nebo obsahu, jejich splnìní podle Smlouvy o patentové

(5) [Oznámení týkající se chybìjící èásti
popisu nebo výkresu]
Pokud pøi stanovení data podání úøad zjistí, e èást
popisu v pøihláce chybí nebo e se pøihláka odvolává
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spolupráci mùe být poadováno úøadem
smluvního státu nebo jednajícím pro smluvní
stát uvedené Smlouvy, jakmile zaène øízení
nebo prùzkum mezinárodní pøihláky podle
èlánku 23 nebo 40 zmínìné smlouvy;
(iii) jakékoli dalí poadavky stanovené provádìcím pøedpisem.

nìní práva pøednosti, a to ve lhùtì stanovené provádìcím
pøedpisem, mùe být uplatnìní práva pøednosti s výhradou èlánku 13, povaováno za neexistující. S výhradou
èlánku 5(7)(b) nelze pouít ádné dalí sankce.

(2) [Formuláø ádosti]
(a) Smluvní strana mùe poadovat, aby obsah
pøihláky, který odpovídá obsahu ádosti mezinárodní
pøihláky podle Smlouvy o patentové spolupráci, byl
pøedloen na formuláøi ádosti pøedepsaném touto smluvní stranou. Smluvní strana mùe také poadovat, aby tento formuláø ádosti obsahoval dalí vìci, které jsou pøípustné podle odstavce (1)(ii) nebo stanovené provádìcím pøedpise v souladu s odstavcem (1)(iii).

(1) [Zástupci]
(a) Smluvní strana mùe poadovat, aby zástupce ustanovený pro úèely øízení pøed úøadem:
(i) mìl, podle pouitelného práva, právo jednat pøed úøadem, pokud jde o pøihláky a
patenty;
(ii) uvedl jako svou adresu adresu na území
stanoveném smluvní stranou.

Èlánek 7
Zastupování

(b) S výhradou pododstavce (c), úkon v øízení
pøed úøadem provádìný zástupcem nebo ve vztahu k zástupci, který splòuje poadavky smluvní strany podle
pododstavce (a), má úèinek úkonu pøihlaovatele, majitele nebo jiné zainteresované osoby, která tohoto zástupce ustanovila.

(b) Nehledì na pododstavec (a) a s výhradou èlánku 8(1) smluvní strana pøijme pøedloení obsahu uvedeného v pododstavci (a) na formuláøi ádosti uvedeném
v provádìcím pøedpise.
(3) [Pøeklad]
Smluvní strana mùe poadovat pøeklad jakékoli èásti
pøihláky, která není v jazyce pøípustném pro její úøad.
Smluvní strana mùe také poadovat pøeklad èástí pøihláky, stanovených v provádìcím pøedpise, které jsou
v jazyce pøípustném pro úøad, do jiných jazykù pøípustných pro tento úøad.

(c) Smluvní strana mùe stanovit, e v pøípadì
pøísahy nebo prohláení nebo zruení plné moci nemá
podpis zástupce úèinek podpisu pøihlaovatele, majitele
nebo jiné zainteresované osoby, která ustanovila tohoto
zástupce.
(2) [Povinné zastupování]
(a) Smluvní strana mùe poadovat, aby pøihlaovatel, majitel nebo jiná zainteresovaná osoba ustanovila zástupce pro úèely jakéhokoli øízení pøed úøadem
s výjimkou toho, e nabyvatel pøihláky, pøihlaovatel,
majitel nebo jiná zainteresovaná osoba mùe sama jednat
pøed úøadem v následujících øízeních:
(i) podání pøihláky pro úèely pøiznání data
podání;
(ii) pouhé zaplacení poplatku;
(iii) jakékoli jiné øízení stanovené provádìcím
pøedpisem;
(iv) vydání potvrzení nebo oznámení úøadem,
pokud jde o jakékoli øízení uvedené v bodech (i) a (iii).

(4) [Poplatky]
Smluvní strana mùe poadovat zaplacení poplatkù
za pøihláku. Smluvní strana mùe pouít ustanovení
Smlouvy o patentové spolupráci týkající se platby pøihlaovacích poplatkù.
(5) [Prioritní doklad]
Je-li uplatòováno právo pøednosti z døívìjí pøihláky, mùe smluvní strana poadovat, aby byla pøedloena
kopie døívìjí pøihláky a pøeklad, pokud døívìjí pøihláka není v jazyce pøípustném pro úøad, a to v souladu
s poadavky stanovenými provádìcím pøedpisem.
(6) [Dùkaz]
Smluvní strana mùe poadovat, aby byl pøedloen
úøadu v prùbìhu øízení o pøihláce dùkaz o jakékoli vìci
uvedené v odstavci (1) nebo (2) nebo v prohláení
o právu pøednosti, nebo pokud jde o pøeklad uvedený
v odstavci (3) nebo (5), pouze tehdy, má-li úøad dùvodné
pochybovati o vìrohodnosti takové vìci nebo pøesnosti
takového pøekladu.

(b) Udrovací poplatek mùe být zaplacen jakoukoli osobou.
(3) [Ustanovení zástupce]
Smluvní strana pøijme, aby ustanovení zástupce bylo
podáno u úøadu zpùsobem stanoveným provádìcím pøedpisem.

(7) [Oznámení]
Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù smluvní
strany podle odstavcù (1) a (6), úøad to oznámí pøihlaovateli a poskytne mu pøíleitost k vyjádøení a ke splnìní
tohoto poadavku ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem.

(4) [Zákaz dalích poadavkù]
ádná smluvní strana nesmí poadovat, aby byly
splnìny jiné formální poadavky ne ty, které jsou uvedeny v odstavcích (1) a (3), pokud jde o vìci øeené
v tìchto odstavcích, není-li jinak stanovenou touto
smlouvou nebo provádìcím pøedpisem.

(8) [Nesplnìní poadavkù]
(a) Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù
smluvní strany podle odstavcù (1) a (6) ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem, mùe smluvní strana, s výhradou pododstavce (b) a èlánkù 5 a 10, pouít sankci,
kterou stanoví její právní pøedpisy.

(5) [Oznámení]
Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù smluvní
strany podle odstavcù (1) a (3), úøad to oznámí nabyvateli pøihláky, pøihlaovateli, majiteli nebo jiné zainteresované osobì a poskytne pøíleitost k vyjádøení a ke splnìní tohoto poadavku ve lhùtì stanovené provádìcím
pøedpisem.

(b) Není-li splnìn kterýkoliv poadavek smluvní
strany podle odstavce (1), (5) nebo (6), pokud jde o uplat75
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úøad to oznámí pøihlaovateli, majiteli nebo jiné zainteresované osobì a poskytne pøíleitost k vyjádøení a ke splnìní tohoto poadavku ve lhùtì stanovené provádìcím
pøedpisem.

(6) [Nesplnìní poadavkù] Není-li splnìn jeden
nebo více poadavkù smluvní strany podle odstavcù
(1) a (3) ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem,
smluvní strana mùe pouít sankci podle svého práva.

(8) [Nesplnìní poadavkù]
Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù smluvní
strany podle odstavcù (1) a (6) ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem, mùe smluvní strana, s výhradou èlánkù 5 a 10 a výjimek stanovených provádìcím pøedpisem,
uplatnit takovou sankci, kterou umoòuje její právo.

Èlánek 8
Sdìlení; adresy
(1) [Forma a prostøedky pøedávání sdìlení]
(a) S výjimkou pøiznání data podání podle èlánku
5(1) a s výhradou èlánku 6(1) provádìcí pøedpis stanoví,
s výhradou pododstavcù (b) a (d), poadavky, které
smluvní strana mùe pouít, pokud jde o formu a prostøedky pøedávání sdìlení.

Èlánek 9
Oznámení
(1) [Dostateèné oznámení]
Jakékoli oznámení podle této smlouvy nebo provádìcího pøedpisu, které je zasláno úøadem na adresu pro
doruèování korespondence nebo na adresu pro právní
slubu uvedenou v èlánku 8(6), nebo na jinou adresu
uvedenou v provádìcím pøedpise pro úèely tohoto ustanovení, a které vyhovuje ustanovením, které se týkají
takového oznámení, tvoøí dostateèné oznámení pro úèely této smlouvy a provádìcího pøedpisu.

(b) ádná smluvní strana není povinna pøijmout
podání sdìlení jinak ne na papíøe.
(c) ádná smluvní strana není povinna vylouèit
podání sdìlení na papíøe.
(d) Smluvní strana musí pøijmout podání sdìlení
na papíøe za úèelem dodrení lhùty.
(2) [Jazyk sdìlení]
Smluvní strana mùe, není-li stanoveno jinak v této
smlouvì nebo v provádìcím pøedpise, poadovat, aby
sdìlení bylo v jazyce pøípustném pro úøad.

(2) [Pokud údaje umoòující spojení
nebyly pøedloeny]
Nic v této smlouvì ani v provádìcím pøedpise nezavazuje smluvní stranu, aby zaslala oznámení pøihlaovateli, majiteli nebo jiné zainteresované osobì, pokud údaje umoòující spojení s tímto pøihlaovatelem, majitelem
nebo jinou zainteresovanou osobu nebyly úøadu pøedloeny.

(3) [Vzorové mezinárodní formuláøe]
Nehledì na odstavec (1)(a) a s výhradou odstavce
(1)(b) a èlánku 6(2)(b) musí smluvní strana pøijmout pøedloení obsahu sdìlení na formuláøi, který odpovídá vzorovému mezinárodnímu formuláøi tohoto sdìlení stanovenému v provádìcím pøedpise, pokud existuje.

(3) [Neupozornìní]
S výhradou èlánku 10(1), pokud úøad neoznámí pøihlaovateli, majiteli nebo jiné zainteresované osobì nesplnìní poadavku podle této smlouvy nebo provádìcího pøedpisu, absence oznámení nezbavuje tohoto
pøihlaovatele, majitele nebo jinou zainteresovanou osobu povinnosti splnit takový poadavek.

(4) [Podpis sdìlení]
(a) Pokud smluvní strana poaduje podpis pro
úèely sdìlení, tato smluvní strana musí uznat jakýkoli
podpis, který splòuje poadavky stanovené provádìcím
pøedpisem.
(b) ádná smluvní strana nesmí poadovat osvìdèení, notáøské osvìdèení, ovìøení, legalizaci nebo jiné potvrzení podpisu, který je doruèen úøadu, s výjimkou kvazisoudních øízení nebo stanovenou provádìcím pøedpisem.

Èlánek 10
Platnost patentu; zruení

(c) S výhradou pododstavce (b) mùe smluvní strana poadovat, pøedloení dùkazu úøadu pouze tehdy, pokud má úøad dùvodné pochybnosti o pravosti podpisu.

(1) [Platnost patentu neovlivnìná nesplnìním
urèitých formálních poadavkù]
Nesplnìní jednoho nebo nìkolika formálních poadavkù uvedených v èláncích 6(1), (2), (4) a (5) a 8(1) a
(4), pokud jde o pøihláku, nesmí být dùvodem ke zruení
patentu nebo neplatnosti patentu, a zcela nebo èásteènì, pokud k takovému nesplnìní formálního poadavku
nedolo v dùsledku úmyslného zavinìní.

(5) [Údaje ve sdìleních]
Smluvní strana mùe poadovat, aby sdìlení obsahovalo jeden nebo více údajù stanovených provádìcím pøedpisem.
(6) [Adresa pro doruèování korespondence,
adresa pro právní slubu a jiné adresy]
Smluvní strana mùe, s výhradou ustanovení uvedených v provádìcím pøedpise, poadovat, aby pøihlaovatel, majitel nebo jiná zainteresovaná osoba uvedla ve
sdìlení:
(i) adresu pro doruèování korespondence;
(ii) adresu pro právní slubu;
(iii) jakoukoli jinou adresu stanovenou v provádìcím pøedpise.

(2) [Pøíleitost k vyjádøení, k provedení zmìn
nebo oprav v pøípadì zamýleného zruení
nebo prohláení o neplatnosti]
Patent nesmí být zruen nebo prohláen za neplatný,
a zcela nebo èásteènì, ani by majitel dostal pøíleitost
vyjádøit se k zamýlenému zruení nebo prohláení o neplatnosti a provést v pøimìøené lhùtì zmìny a opravy
tam, kde to povoluje pøísluné právo.
(3) [ádný závazek ke zvlátnímu øízení]
Odstavce (1) a (2) nezakládají ádný závazek zavést
soudní øízení za úèelem prosazení patentových práv, které je odliné od øízení pro prosazení práv obecnì.

(7) [Oznámení]
Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù smluvní
strany podle odstavcù (1) a (6), pokud jde o sdìlení,
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(i) je úøadu podána v tomto smyslu ádost v souladu s poadavky stanovenými v provádìcím
pøedpise;
(ii) ádost je podána a vechny poadavky, pro
nì byla stanovena pøísluná lhùta jsou splnìny, a to ve lhùtì stanovené v provádìcím
pøedpise;
(iii) ádost uvádí dùvody zmekání lhùty; a
(iv) úøad zjistí, e ke zmekání lhùty dolo pøesto,
e byla vynaloena náleitá péèe, nebo e zpodìní bylo neúmyslné.

Èlánek 11
Úlevy týkající se lhùt
(1) [Prodlouení lhùt]
Smluvní strana mùe umonit prodlouení lhùty stanovené úøadem pro provedení úkonu v øízení pøed úøadem, týkající se pøihláky nebo patentu, na dobu stanovenou provádìcím pøedpisem, je-li za tímto úèelem
pøedloena úøadu ádost v souladu s poadavky stanovenými v provádìcím pøedpise, a tato ádost je podána
podle volby smluvní strany:
(i) pøed uplynutím lhùty; nebo
(ii) po uplynutí lhùty a ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem.

(2) [Výjimky]
ádná smluvní strana nemusí umonit navrácení práv
podle odstavce (1), pokud jde o výjimky stanovené
v provádìcím pøedpise.

(2) [Pokraèování v øízení]
Pokud pøihlaovatel nebo majitel zmekal lhùtu stanovenou úøadem smluvní strany pro provedení úkonu
v øízení pøed úøadem týkající se pøihláky nebo patentu, a
tato smluvní strana neumoòuje prodlouení lhùty podle
odstavce (1)(ii), smluvní strana umoní pokraèování
v øízení týkajícím se pøihláky nebo patentu a, popøípadì,
navrácení práv pøihlaovateli nebo majiteli, pokud jde
o takovou pøihláku nebo patent, pokud:
(i) v tomto smyslu je podána úøadu ádost
v souladu s poadavky stanovenými v provádìcím pøedpise;
(ii) ádost je podána a vechny poadavky, pro
nì byla pøísluná lhùta stanovena, jsou splnìny ve lhùtì stanovené v provádìcím pøedpise.

(3) [Poplatky]
Smluvní strana mùe poadovat zaplacení poplatku
za ádost podle odstavce (1).
(4) [Dùkaz]
Smluvní strana mùe poadovat pøedloení prohláení nebo jiný dùkaz dokládající dùvody uvedené v odstavci (1)(iii), úøadu, a to ve lhùtì stanovené úøadem.
(5) [Monost vyjádøit se v pøípadì
zamýleného zamítnutí]
ádost podle odstavce (1) nesmí být zamítnuta, a
zcela nebo èásteènì, ani by ádající strana dostala pøíleitost vyjádøit se v pøimìøené lhùtì k zamýlenému zamítnutí.

(3) [Výjimky]
ádná smluvní strana nemusí poskytnout úlevu uvedenou v odstavci (1) nebo (2) pokud jde o výjimky stanovené v provádìcím pøedpise.

Èlánek 13
Oprava nebo dodateèné uplatnìní priority;
navrácení práva pøednosti
(1) [Oprava nebo dodateèné uplatnìní
priority
Není-li jinak stanoveno provádìcím pøedpisem, smluvní strana umoní opravu, nebo dodateèné uplatnìní priority k pøihláce ("pozdìjí pøihláka"), pokud:
(i) je úøadu podána v tomto smyslu ádost v souladu s poadavky stanovenými provádìcím
pøedpisem;
(ii) ádost je podána ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem; a
(iii) datum podání pozdìjí pøihláky není pozdìjí ne datum uplynutí lhùty pro uplatnìní práva pøednosti, poèítáno od data podání nejstarí pøihláky, ze které se uplatòuje právo
pøednosti.

(4) [Poplatky]
Smluvní strana mùe poadovat zaplacení poplatku
za ádost podle odstavce (1) nebo (2).
(5) [Zákaz dalích poadavkù]
ádná smluvní strana nesmí poadovat, aby byly
splnìny jiné poadavky ne ty, které jsou uvedeny v odstavcích (1) a (4), pokud jde o úlevu poskytnutou podle
odstavce (1) nebo (2), není-li jinak uvedeno v této smlouvì nebo stanoveno v provádìcím pøedpise.
(6) [Pøíleitost vyjádøit se v pøípadì zamýleného
zamítnutí]
ádost podle odstavce (1) nebo (2) nesmí být zamítnuta, ani by pøihlaovatel nebo majitel dostal v pøimìøené lhùtì pøíleitost vyjádøit se k zamýlenému zamítnutí.

(2) [Opodìné podání pozdìjí pøihláky]
S ohledem na èlánek 15 smluvní strana stanoví, e,
pokud pøihláka ("pozdìjí pøihláka"), ve které se uplatòuje nebo by se mohlo uplatòovat právo pøednosti z døívìjí pøihláky, má datum podání, které je pozdìjí ne
datum uplynutí lhùty pro uplatnìní práva pøednosti, avak
je ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem, úøad navrátí právo pøednosti, pokud:
(i) je úøadu podána v tomto smyslu ádost v souladu s poadavky stanovenými v provádìcím
pøedpise;
(ii) ádost je podána ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem;

Èlánek 12
Navrácení práv poté, co úøad shledal,
e byla vynaloena náleitá péèe
nebo neúmyslnost
(1) [ádost]
Smluvní strana stanoví, e, pokud pøihlaovatel nebo
majitel zmekal lhùtu pro provedení úkonu v øízení pøed
úøadem a pøímým dùsledkem tohoto zmekání je ztráta
práv týkajících se pøihláky nebo patentu, úøad navrátí
práva pøihlaovateli nebo majiteli k takové pøihláce nebo
patentu, pokud:
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(2) [Zmìna provádìcího pøedpisu]
S výhradou odstavce (3) kadá zmìna provádìcího
pøedpisu vyaduje tøi ètvrtiny odevzdaných hlasù.

(iii) ádost uvádí dùvody zmekání lhùty pro
uplatnìní práva pøednosti; a
(iv) úøad zjistí, e ke zmekání podaní pozdìjí pøihláky v prioritní lhùtì dolo pøesto, e byla vynaloena náleitá péèe nebo, podle volby smluvní strany, e toto zmekání bylo neúmyslné.

(3) [Poadavek jednomyslnosti]
(a) Provádìcí pøedpis mùe urèit pravidla provádìcího pøedpisu, která lze zmìnit pouze jednomyslnì.

(3) [Nepøedloení kopie døívìjí pøihláky]
Smluvní strana stanoví, e v pøípadì, kdy kopie døívìjí pøihláky poadovaná podle èlánku 6(5) není úøadu
pøedloena ve lhùtì stanovené provádìcím pøedpisem
podle èlánku 6, úøad navrátí právo pøednosti, pokud:
(i) je úøadu podána v tomto smyslu ádost v souladu s poadavky stanovenými v provádìcím
pøedpise;
(ii) ádost je podána ve lhùtì pro pøedloení kopie døívìjí pøihláky stanovené v provádìcím pøedpise v souladu s èlánkem 6(5);
(iii) úøad zjistí, e ádost o poskytnutí kopie byla
podána u úøadu, u kterého byla podána døívìjí pøihláka, ve lhùtì stanovené v provádìcím pøedpise; a
(iv) kopie døívìjí pøihláky je podána ve lhùtì stanovené v provádìcím pøedpise.

(b) Kadá zmìna provádìcího pøedpisu mající za
následek pøidání pravidla nebo vyputìní pravidla z pravidel urèených v provádìcím pøedpise podle pododstavce (a) vyaduje jednomyslnost.
(c) Pøi stanovení toho, zda je dosaeno jednomyslnosti, se berou v úvahu pouze hlasy skuteènì hlasované. Zdrení se hlasování se nepovauje za hlas.
(4) [Rozpor mezi smlouvou a provádìcím
pøedpisem]
V pøípadì rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a
ustanoveními provádìcího pøedpisu mají pøednost ustanovení smlouvy.
Èlánek 15
Vztah k Paøíské úmluvì
(1) [Závazek podøídit se Paøíské úmluvì]
Kadá smluvní strana musí dodrovat ustanovení
Paøíské úmluvy, která se týkají patentù.

(4) [Poplatky]
Smluvní strana mùe poadovat zaplacení poplatku
za ádost podle odstavcù (1) a (3).

(2) [Závazky a práva podle Paøíské úmluvy]
(a) Nic v této smlouvì nezbavuje závazkù, které
vùèi sobì mají smluvní strany podle Paøíské úmluvy.

(5) [Dùkaz]
Smluvní strana mùe poadovat, aby bylo úøadu pøedloeno prohláení nebo jiný dùkaz podporující dùvody uvedené v odstavci (2)(iii), a to ve lhùtì stanovené úøadem.

(b) Nic v této smlouvì neruí práva, která pøihlaovatelé a majitelé mají podle Paøíské úmluvy.

(6) [Pøíleitost vyjádøit se v pøípadì
zamýleného zamítnutí]
ádost podle odstavcù (1) a (3) nesmí být zamítnuta,
a zcela nebo èásteènì, ani by byla poskytnuta ádající
stranì pøíleitost vyjádøit se v pøimìøené lhùtì k zamýlenému zamítnutí.

Èlánek 16
Úèinek revizí, doplòkù a zmìn ve Smlouvì
o patentové spolupráci
(1) [Pouitelnost revizí, doplòkù a zmìn
ve Smlouvì o patentové spolupráci]
S výhradou odstavce (2) se kadá revize, doplnìk nebo
zmìna ve Smlouvì o patentové spolupráci provedená po
2. èervnu 2000, která je sluèitelná s èlánky této smlouvy,
pouije pro úèely této smlouvy a provádìcího pøedpisu,
pokud tak rozhodne Shromádìní v konkrétním pøípadì
tøemi ètvrtinami odevzdaných hlasù.

Èlánek 14
Provádìcí pøedpis
(1) [Obsah]
(a) Provádìcí pøedpis pøipojený k této smlouvì
stanoví pravidla týkající se:
(i) záleitostí, o nich tato smlouva výslovnì
stanoví, e jsou "stanovené v provádìcím
pøedpise";
(ii) podrobností uiteèných pro provádìní
ustanovení této smlouvy;
(iii) administrativních poadavkù, záleitostí
nebo postupù.

(2) [Nepouitelnost pøechodných ustanovení
Smlouvy o patentové spolupráci]
Jakékoli ustanovení Smlouvy o patentové spolupráci, v jeho dùsledku revidované, doplnìné nebo zmìnìné ustanovení uvedené smlouvy neplatí pro stát, který
je její stranou, nebo pro úøad jednající pro takový stát,
tak dlouho, dokud takové ustanovení není sluèitelné
s právem uplatòovaným tímto státem nebo úøadem, se
nepouije pro úèely této smlouvy a provádìcího pøedpisu.

(b) Provádìcí pøedpis obsahuje také pravidla týkající se formálních poadavkù, které smluvní strana mùe
pouít, pokud jde o ádosti o:
(i) zápis zmìny jména nebo adresy;
(ii) zápis zmìny pøihlaovatele nebo majitele;
(iii) zápis licence nebo zástavního práva;
(iv) opravu chyby.

Èlánek 17
Shromádìní
(1) [Sloení]
(a) Smluvní strany mají Shromádìní.

(c) Provádìcí pøedpis také stanoví ustanovení
o vzorových mezinárodních formuláøích a formuláøi ádosti pro úèely èlánku 6(2)(b), které vyhotoví Shromádìní za pomoci Mezinárodního úøadu.

(b) Kadá smluvní strana je zastoupena ve Shromádìní jedním delegátem, kterému mohou pomáhat zá78
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stupci, poradci a experti. Kadý delegát mùe zastupovat
pouze jednu smluvní stranu.

nizace a tato jiná mezivládní organizace se
úèastní tohoto hlasování.

(2) [Úkoly]
Shromádìní:
(i) projednává vìci týkající se udrování a rozvoje této smlouvy, jejího provádìní a fungování;
(ii) stanoví vzorové mezinárodní formuláøe a formuláø ádosti, uvedený v èlánku 14(1)(c), za
pomoci Mezinárodního výboru;
(iii) mìní provádìcí pøedpis;
(iv) stanoví podmínky týkající se data pouití kadého vzorového mezinárodního formuláøe
a formuláøe ádosti, uvedených v bodì (ii), a
kadé zmìny uvedené v bodì (iii);
(v) rozhoduje v souladu s èlánkem 16(1), zda platí revize, dodatek nebo zmìna Smlouvy o patentové spolupráci pro úèely této smlouvy a
provádìcího pøedpisu;
(vi) plní takové dalí funkce, které jsou vhodné
podle této smlouvy.

(5) [Vìtiny]
(a) S výhradou èlánkù 14(2) a (3), 16(1) a 19(3) se
pro rozhodnutí Shromádìní vyaduje dvoutøetinová
vìtina odevzdaných hlasù.
(b) Pøi stanovení toho, zda je dosaeno poadované vìtiny, se berou v úvahu pouze hlasy skuteènì hlasované. Zdrení se hlasování se nepovauje
za hlas.
(6) [Zasedání]
Shromádìní se schází na øádném zasedání jednou za
dva roky na základì svolání generálním øeditelem.
(7) [Jednací øád]
Shromádìní vytvoøí svùj vlastní jednací øád, vèetnì
pravidel svolávání mimoøádných zasedání.
Èlánek 18
Mezinárodní úøad
(1) [Administrativní úkoly]
(a) Mezinárodní úøad vykonává administrativní
úkoly týkající se této smlouvy.

(3) [Kvórum]
(a) Kvórum tvoøí polovina èlenù Shromádìní,
kterými jsou státy.

(b) Mezinárodní úøad zejména pøipravuje zasedání a zajiuje sekretariát Shromádìní a takových výborù expertù a pracovních skupin, které mùe Shromádìní vytvoøit.

(b) Nehledì na pododstavec (a), pokud pøi jakémkoli zasedání Shromádìní je poèet èlenù, kterými jsou
státy a jsou zastoupeny, mení ne polovina, avak roven nebo vìtí ne jedna tøetina èlenù Shromádìní, kterými jsou státy, Shromádìní mùe dìlat rozhodnutí,
avak, s výjimkou rozhodnutí týkajících se jeho vlastního postupu, vekerá taková rozhodnutí jsou platná pouze tehdy, jsou-li splnìny podmínky stanovené níe. Mezinárodní úøad oznámí zmínìná rozhodnutí èlenùm
Shromádìní, kterými jsou státy a nebyly zastoupeny, a
vyzve je k písemnému vyjádøení jejich hlasu nebo zdrení
se hlasování ve lhùtì tøí mìsícù od data oznámení. Pokud
po uplynutí této lhùty poèet èlenù, kteøí takto vyjádøili
svùj hlas nebo se zdreli hlasování, dosáhne poètu èlenù, kteøí chybìli k dosaení kvóra pøi zasedání, taková
rozhodnutí jsou platná, je-li zároveò získána poadovaná
vìtina.

(2) [Jiná zasedání ne zasedání Shromádìní]
Generální øeditel svolává kadý výbor a pracovní skupinu vytvoøenou Shromádìním.
(3) [Role Mezinárodního úøadu ve Shromádìní
a na jiném zasedání]
(a) Generální øeditel a osoby jím urèené se úèastní bez hlasovacího práva, vech zasedání Shromádìní,
výborù a pracovních skupin vytvoøených Shromádìním.
(b) Generální øeditel nebo jím urèený pracovník
je tajemníkem z moci úøední pro Shromádìní a výbory a
pracovní skupiny uvedené v pododstavci (a).

(4) [Pøijetí rozhodnutí ve Shromádìní]
(a) Shromádìní bude usilovat o to, aby pøijalo
svá rozhodnutí souhlasnì.

(4) [Konference]
(a) Mezinárodní úøad pøipravuje v souladu s pokyny Shromádìní revizní konference.

(b) Nelze-li docílit souhlasného rozhodnutí, vìc
musí být rozhodnuta hlasováním. V takovém pøípadì:
(i) kadá smluvní strana, která je státem, má
jeden hlas a hlasuje pouze svým vlastním
jménem; a
(ii) jakákoli smluvní strana, která je mezivládní organizací, se mùe zúèastnit hlasování
namísto svých èlenských státù s poètem
hlasù rovnajícím se poètu jejích èlenských
státù, které jsou stranou této smlouvy.
ádná taková mezivládní organizace se
nezúèastní hlasování, pokud kterýkoli
z jejích èlenských státù se úèastní hlasování a naopak. Kromì toho se ádná taková mezivládní organizace nezúèastní hlasování, je-li kterýkoli z jejích èlenských
státù, který je stranou této smlouvy, èlenským státem jiné takové mezivládní orga-

(b) Mezinárodní úøad mùe zmínìné pøípravy konzultovat s èlenskými státy Organizace, mezivládními
organizacemi a mezinárodními a národními nevládními
organizacemi.
(c) Generální øeditel a osoby jím urèené se úèastní jednání revizních konferencích bez hlasovacího práva.
(5) [Ostatní úkoly]
Mezinárodní úøad vykonává dalí úkoly, které jsou
mu pøidìleny v souvislosti s touto smlouvou.
Èlánek 19
Revize
(1) [Revize smlouvy]
S výhradou odstavce (2) mùe být tato smlouva revidována konferencí smluvních stran. O svolání revizní
konference rozhodne Shromádìní.
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(2) [Revize nebo zmìna urèitých
ustanovení smlouvy]
Èlánek 17(2) a (6) mùe být zmìnìn buï revizní konferencí nebo Shromádìním podle ustanovení odstavce (3).

pøijala tuto smlouvu, se mùe stát stranou této smlouvy
jako mezivládní organizace, pokud prohlásí v dobì uloení ratifikaèní listiny nebo listiny o pøístupu, e byla
øádnì zmocnìna, v souladu s jejími vnitøními postupy,
stát se stranou této smlouvy.

(3) [Zmìna urèitých ustanovení smlouvy
provedená Shromádìním]
(a) Návrhy na zmìnu èlánku 17(2) a (6) provedenou Shromádìním mohou být pøedkládány smluvní
stranou nebo generálním øeditelem. Takové návrhy musí
být sdìleny generálním øeditelem smluvním stranám nejménì est mìsícù pøed jejich projednáváním ve Shromádìní.

(4) [Ratifikace nebo pøístup]
Kadý stát nebo mezivládní organizace splòující poadavky uvedené v odstavci (1), (2) nebo (3) mohou uloit:
(i) ratifikaèní listinu, pokud podepsaly tuto
smlouvu; nebo
(ii) listinu o pøístupu, pokud nepodepsaly tuto
smlouvu.

(b) Pøijetí jakékoli zmìny ustanovení uvedených
v pododstavci (a) vyaduje tøi ètvrtiny odevzdaných
hlasù.

Èlánek 21
Vstup v platnost; datum úèinnosti
ratifikací a pøístupù

(c) Kadá zmìna ustanovení uvedená v pododstavci (a) vstoupí v platnost mìsíc poté, co písemná
oznámení o pøijetí provedeném v souladu s pøíslunými
ústavními postupy byla pøijata generálním øeditelem od
tøí ètvrtin smluvních stran, které byly èleny Shromádìní v dobì, kdy Shromádìní zmìnu pøijalo. Kadá zmìna
zmínìných ustanovení takto pøijatá zavazuje vechny
smluvní strany, které jsou vázány touto smlouvou
v dobì, kdy zmìna vstoupí v platnost, a státy a mezivládní organizace, které se stanou smluvními stranami
k pozdìjímu datu.

(1) [Vstup této smlouvy v platnost]
Tato smlouva vstoupí v platnost tøi mìsíce poté, co
státy uloí deset ratifikaèních listin o nebo listin o pøístupu u generálního øeditele.
(2) [Datum úèinnosti ratifikací a pøistoupení]
Tato Smlouva zavazuje:
(i) deset státù uvedených v odstavci (1), a to
ode dne, kdy tato smlouva vstoupí v platnost;
(ii) kadý dalí stát po uplynutí tøí mìsícù ode
dne, kdy stát uloil svou ratifikaèní listinu nebo
listinu o pøístupu u generálního øeditele, nebo
od pozdìjího data uvedeného v takové listinì, avak nejpozdìji est mìsícù ode dne takového uloení;
(iii) Evropskou patentovou organizaci, Eurasijskou patentovou organizaci a Africkou regionální organizaci prùmyslového vlastnictví po
uplynutí tøí mìsícù od uloení ratifikaèní listiny nebo listiny o pøístupu nebo od pozdìjího data uvedeného v takové listinì, avak nejpozdìji est mìsícù ode dne takového uloení,
pokud taková listina byla uloena po vstupu
této smlouvy v platnost podle odstavce (1),
nebo tøi mìsíce po vstupu této smlouvy v platnost, pokud taková listina byla uloena pøed
vstupem této smlouvy v platnost;
(iv) kadou jinou mezivládní organizaci, která je
zpùsobilá stát se stranou této smlouvy, po
uplynutí tøí mìsícù od uloení její ratifikaèní
listiny nebo listiny o pøístupu nebo od pozdìjího data uvedeného v takové listinì, avak
nejpozdìji est mìsícù ode dne takového uloení.

Èlánek 20
Podmínky, za nich se lze stát
stranou smlouvy
(1) [Státy]
Stát, který je stranou Paøíské úmluvy nebo který je
èlenem Organizace a pro nìho jsou udìlovány patenty,
buï prostøednictvím jeho vlastního úøadu nebo prostøednictvím úøadu jiného státu nebo mezivládní organizace,
se mùe stát stranou této smlouvy.
(2) [Mezivládní organizace]
Kadá mezivládní organizace se mùe stát stranou této
smlouvy, je-li alespoò jeden èlenský stát této mezivládní
organizace stranou Paøíské úmluvy nebo èlenem Organizace, a mezivládní organizace prohlásí, e byla øádnì
zmocnìna, v souladu s jejími vnitøními postupy, stát se
stranou této smlouvy a prohlásí, e:
(i) má pravomoc k udìlování patentù s platností
pro své èlenské státy; nebo
(ii) má pravomoc a svou vlastní legislativu závaznou pro vechny její èlenské státy, pokud
jde o záleitosti zahrnuté touto smlouvou, a
má regionální úøad pro úèely udìlování patentù platných na jejím území v souladu s touto legislativou nebo povìøila regionální úøad
tímto úkolem.
S výhradou odstavce (3) musí být takové prohláení
uèinìno v dobì uloení ratifikaèní listiny nebo listiny
o pøístupu.

Èlánek 22
Pouití smlouvy na stávající
pøihláky a patenty
(1) [Zásada]
S výhradou odstavce (2) smluvní strana pouije ustanovení této smlouvy a provádìcího pøedpisu, kromì èlánkù 5 a 6(1) a (2) a souvisejících ustanovení provádìcího
pøedpisu, na pøihláky v øízení a na patenty platné ke dni,
kdy se tato smlouva stala závaznou pro takovou smluvní
stranu podle èlánku 21.

(3) [Regionální patentové organizace]
Evropská patentová organizace, Eurasijská patentová organizace a Africká regionální organizace prùmyslového vlastnictví po uèinìní prohláení uvedeného v odstavci (2)(i) nebo (ii) na diplomatické konferenci, která
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(2) [Postupy]
ádná smluvní strana není povinna pouít ustanovení této smlouvy a provádìcího pøedpisu na jakýkoli postup v øízení o pøihlákách a patentech uvedených v odstavci (1), pokud takový postup zaèal pøed dnem, kdy se
tato smlouva stala závaznou pro takovou smluvní stranu
podle èlánku 21.

Èlánek 25
Jazyky smlouvy
(1) [Autentická znìní]
Tato smlouva je podepsána v jednom exempláøi v jazyce anglickém, arabském, èínském, francouzském, ruském a panìlském, pøièem vechna znìní jsou stejnì a
výluènì autentická.

Èlánek 23
Výhrady

(2) [Oficiální znìní]
Oficiální znìní v jazyce jiném, ne je jazyk uvedený
v odstavci (1), vyhotoví generální øeditel po konzultaci se
zainteresovanými stranami. Pro úèely tohoto odstavce se
zainteresovanou stranou rozumí kadý stát, který je stranou smlouvy nebo je zpùsobilý stát se stranou smlouvy
podle èlánku 20(1), o jeho úøední jazyk, nebo jeden z úøedních jazykù, jde, a Evropská patentová organizaci, Eurasijská patentová organizace a Africká regionální organizace
prùmyslového vlastnictví a kadá jiná mezivládní organizace, která je stranou smlouvy nebo se mùe stát stranou
smlouvy, jde-li o jeden z jejích úøedních jazykù.

(1) [Výhrada]
Kadý stát nebo mezivládní organizace mùe prostøednictvím výhrady prohlásit, e ustanovení èlánku 6(1) se
nevztahuje na poadavek týkající se jednotnosti vynálezu pouitelného podle Smlouvy o patentové spolupráci
na mezinárodní pøihláku.
(2) [Postup]
Kadá výhrada podle odstavce (1) musí být uèinìna
v prohláení pøipojeném k ratifikaèní listinì nebo listinì
o pøístupu státu nebo mezivládní organizace uplatòující
výhradu k této smlouvì.

(3) [Autentická znìní mají pøednost]
V pøípadì rozdílù pokud jde o výklad mezi autentickým a oficiálním znìním mají pøednost autentická znìní.

(3) [Vzetí zpìt]
Výhrada podle odstavce (1) mùe být kdykoli vzata
zpìt.

Èlánek 26
Podpis smlouvy

(4) [Zákaz dalích výhrad]
Jiná výhrada, ne je výhrada umonìná podle odstavce
(1), není dovolena.

Smlouva zùstává otevøená k podpisu v sídle Organizace po dobu jednoho roku po jejím pøijetí a mùe být
podepsána kterýmkoli státem, který je zpùsobilý stát se
stranou smlouvy podle èlánku 20(1), a Evropskou patentovou organizací, Eurasijskou patentovou organizací a Africkou regionální organizaci prùmyslového vlastnictví.

Èlánek 24
Výpovìï smlouvy
(1) [Oznámení]
Kadá smluvní strana mùe tuto smlouvu vypovìdìt
oznámením zaslaným generálnímu øediteli.

Èlánek 27
Uloení; registrace

(2) [Datum úèinnosti]
Výpovìï nabývá úèinnosti jeden rok ode dne, kdy
generální øeditel obdrel oznámení, nebo k pozdìjímu
datu uvedenému v oznámení. Nebude tím dotèeno pouití této smlouvy na pøihláky v øízení nebo platné patenty
ve vypovídající smluvní stranì v dobì, kdy výpovìï
nabývá úèinnosti.

(1) [Uloení]
Tato smlouva se ukládá u generálního øeditele.
(2) [Registrace]
Generální øeditel dá zaregistrovat tuto smlouvu u sekretariátu Organizace spojených národù.
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du uvedeném v bodì (iii) je obsaena chybìjící èást popisu nebo chybìjící výkres.

Pravidlo 1
Zkrácené výrazy

(5) [Poadavky podle èlánku 5(7)(a)]
(a) Odkaz na døíve podanou pøihláku uvedený
v èlánku 5(7)(a) musí uvádìt, e pro úèely data podání
jsou popis a výkresy nahrazeny odkazem na døíve podanou pøihláku; odkaz musí také uvádìt èíslo takové pøihláky a úøad, u kterého byla pøihláka podána. Smluvní
strana mùe poadovat, aby odkaz rovnì uvádìl datum
podání døíve podané pøihláky.

(1) ["smlouva"; "èlánek"]
(a) Slovo "smlouva" v tìchto pøedpisech znamená Smlouvu o patentovém právu.
(b) Slovo "èlánek" v tìchto pøedpisech oznaèuje
konkrétní èlánek smlouvy.
(2) [Zkrácené výrazy definované ve smlouvì]
Zkrácené výrazy definované v èlánku 1 pro úèely
smlouvy mají stejný význam pro úèely provádìcího pøedpisu.

(b) Smluvní strana mùe, s výhradou pravidla 4(3),
poadovat, aby:
(i) kopie døíve podané pøihláky a, pokud døíve podaná pøihláka není v jazyce pøípustném pro úøad, pøeklad takové døíve podané pøihláky, byly pøedloeny úøadu ve
lhùtì, která nesmí být kratí ne dva mìsíce ode dne, kdy úøad obdrel pøihláku
obsahující odkaz uvedený v èlánku 5(7)(a);
(ii) ovìøená kopie døíve podané pøihláky byla
pøedloena úøadu ve lhùtì, která nesmí být
kratí ne ètyøi mìsíce od data pøijetí pøihláky obsahující odkaz uvedený v èlánku 5(7)(a).

Pravidlo 2
Podrobnosti týkající se data podání
podle èlánku 5
(1) [Lhùty podle èlánku 5(3) a (4)(b)]
S výhradou odstavce (2) nesmí být lhùty uvedené
v èlánku 5(3) a (4)(b) kratí ne dva mìsíce od data oznámení uvedeného v èlánku 5(3).
(2) [Výjimka týkající se lhùty podle
èlánku 5(4)(b)]
Pokud oznámení podle èlánku 5(3) nebylo uèinìno,
protoe údaje umoòující, aby se úøad spojil s pøihlaovatelem nebyly pøedloeny, lhùta uvedená v èlánku
5(4)(b) nesmí být kratí ne dva mìsíce ode dne, kdy úøad
pùvodnì obdrel jednu nebo více náleitostí uvedených
v èlánku 5(1)(a).

(c) Smluvní strana mùe poadovat, aby odkaz
uvedený v èlánku 5(7)(a) byl na døíve podanou pøihláku, která byla podána pøihlaovatelem nebo jeho pøedchùdcem nebo zákonným nabyvatelem.
(6) [Výjimky podle èlánku 5(8)(ii)]
Typy pøihláek uvedené v èlánku 5(8)(ii) jsou:
(i) rozdìlené pøihláky;
(ii) pokraèující pøihláky nebo èásteènì pokraèující pøihláky ;
(iii) pøihláky nových pøihlaovatelù, kteøí mají právo na vynález obsaený v døívìjí pøihláce.

(3) [Lhùty podle èlánku 5(6)(a) a (b)]
Lhùty uvedené v èlánku 5(6)(a) a (b) jsou následující:
(i) pokud bylo uèinìno oznámení podle èlánku
5(5), nejménì dva mìsíce od data oznámení;
(ii) pokud nebylo uèinìno oznámení, nejménì dva
mìsíce ode dne, kdy úøad poprvé obdrel jednu nebo více náleitostí uvedených v èlánku
5(1)(a).

Pravidlo 3
Podrobnosti týkající se pøihláky
podle èlánku 6(1), (2) a (3)

(4) [Poadavky podle èlánku 5(6)(b)]
Kterákoli smluvní strana mùe, s výhradou pravidla
4(3), poadovat, aby pro úèely pøiznání data podání podle èlánku 5(6)(b):
(i) kopie døívìjí pøihláky byla podána ve lhùtì
podle odstavce (3);
(ii) kopie døívìjí pøihláky a datum podání døívìjí pøihláky, potvrzené jako správné úøadem, u kterého byla døívìjí pøihláka podána, byly podány na výzvu úøadu ve lhùtì, která
nesmí být kratí ne ètyøi mìsíce od data takové výzvy, nebo ve lhùtì podle pravidla 4(1),
podle toho, která lhùta uplyne døíve;
(iii) není-li døívìjí pøihláka v jazyce pøípustném
pro úøad, musí být podán pøeklad døívìjí pøihláky ve lhùtì podle odstavce (3);
(iv) chybìjící èást popisu nebo chybìjící výkres
byly zcela obsaeny v døívìjí pøihláce;
(v) pøihláka ke dni, kdy úøad poprvé obdrel jednu nebo více náleitostí uvedených v èlánku
5(1), obsahovala údaj, e obsah døívìjí pøihláky byl zahrnut odkazem v pøihláce;
(vi) byl pøedloen ve lhùtì podle odstavce (3) údaj
o tom, kde v døívìjí pøihláce nebo v pøekla-

(1) [Dalí poadavky podle èlánku 6(1)(iii)]
(a) Smluvní strana mùe poadovat, aby pøihlaovatel, který chce, aby s jeho pøihlákou bylo nakládáno
jako s rozdìlenou pøihlákou podle pravidla 2(6), uvedl:
(i) e chce, aby s jeho pøihlákou bylo takto
nakládáno;
(ii) èíslo a datum podání pùvodní pøihláky,
z ní je pøihláka oddìlena.
(b) Smluvní strana mùe poadovat, aby pøihlaovatel, který chce, aby s jeho pøihlákou bylo nakládáno jako s pøihlákou podle pravidla 2(6)(iii), uvedl:
(i) e chce, aby s jeho pøihlákou bylo takto
nakládáno;
(ii) èíslo a datum podání døívìjí pøihláky.
(2) [Formuláø ádosti podle èlánku 6(2)(b)]
Smluvní strana pøijme pøedloení obsahu uvedeného
v èlánku 6(2)(a):
(i) na formuláøi ádosti, pokud tento formuláø ádosti odpovídá formuláøi ádosti podle Smlouvy o patentové spolupráci se zmìnami podle
pravidla 20(2);
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(ii) na formuláøi ádosti podle Smlouvy o patentové spolupráci, pokud je tento formuláø ádosti doprovázen údajem, e si pøihlaovatel
pøeje, aby s pøihlákou bylo nakládáno jako
s národní nebo regionální pøihlákou; v takovém pøípadì se má za to, e formuláø ádosti
obsahuje zmìny uvedené v bodì (i);
(iii) na formuláøi ádosti podle Smlouvy o patentové spolupráci, který obsahuje údaj, e si pøihlaovatel pøeje, aby s pøihlákou bylo nakládáno
jako s národní nebo regionální pøihlákou, pokud je takový formuláø ádosti k dispozici podle Smlouvy o patentové spolupráci.

18(4), musí toto oznámení uvádìt dùvod, proè úøad pochybuje o vìrohodnosti vìci, údaje nebo podpisu nebo
pøípadnì pøesnosti pøekladu.
Pravidlo 6
Lhùty týkající se pøihláky
podle èlánku 6(7) a (8)
(1) [Lhùty podle èlánku 6(7) a (8)]
S výhradou odstavcù (2) a (3) nesmí být lhùty uvedené v èlánku 6(7) a (8) kratí ne dva mìsíce od data oznámení uvedeného v èlánku 6(7).
(2) [Výjimka týkající se lhùt podle èlánku 6(8)]
S výhradou odstavce (3), pokud oznámení podle èlánku 6(7) nebylo uèinìno, protoe údaje umoòující, aby se
úøad spojil s pøihlaovatelem nebyly pøedloeny, lhùta
uvedená v èlánku 6(8) nesmí být kratí ne tøi mìsíce ode
dne, kdy úøad poprvé obdrel jednu nebo více náleitostí
uvedených v èlánku 5(1)(a).

(3) [Poadavek podle èlánku 6(3)]
Smluvní strana mùe podle èlánku 6(3) poadovat pøeklad názvu, patentových nárokù a anotace pøihláky, která je v jazyce pøípustném pro úøad, do jiných jazykù pøípustných pro tento úøad.
Pravidlo 4
Dostupnost døívìjí pøihláky podle èlánku 6(5)
a pravidla 2(4) nebo døíve podané pøihláky
podle pravidla 2(5)(b)

(3) [Lhùty podle èlánku 6(7) a (8) týkající
se platby pøihlaovacího poplatku
v souladu se Smlouvou o patentové spolupráci]
Pokud nejsou zaplaceny poplatky poadované podle
èlánku 6(4) za podání pøihláky, smluvní strana mùe podle
èlánku 6(7) a (8) pouít lhùty pro zaplacení, vèetnì poplatkù z prodlení, které jsou stejné jako lhùty platné podle Smlouvy o patentové spolupráci ve vztahu k základní
sloce poplatku u mezinárodního poplatku.

(1) [Kopie døívìjí pøihláky podle èlánku 6(5)]
S výhradou odstavce (3) mùe smluvní strana poadovat, aby kopie døívìjí pøihláky uvedené v èlánku 6(5)
byla podána u úøadu ve lhùtì, která nesmí být kratí ne
16 mìsícù od data podání této døívìjí pøihláky, nebo,
pokud existuje více ne jedna taková døívìjí pøihláka,
od nejstarího data podání tìchto døívìjích pøihláek.

Pravidlo 7
Podrobnosti týkající se zastupování
podle èlánku 7

(2) [Potvrzení]
S výhradou odstavce (3) mùe smluvní strana poadovat, aby kopie uvedená v odstavci (1) a datum podání
døívìjí pøihláky byly potvrzeny jako správné úøadem,
u kterého byla døívìjí pøihláka podána.

(1) [Dalí øízení podle èlánku 7(2)(a)(iii)]
Dalí øízení uvedená v èlánku 7(2)(a)(iii), u kterých
smluvní strana nemùe poadovat ustanovení zástupce,
jsou:
(i) podání kopie døívìjí pøihláky podle pravidla 2(4);
(ii) podání kopie døíve podané pøihláky podle
pravidla 2(5)(b).

(3) [Dostupnost døívìjí pøihláky nebo
døíve podané pøihláky]
ádná smluvní strana nebude poadovat podání kopie nebo ovìøené kopie døívìjí pøihláky nebo potvrzení
data podání, jak je uvedeno v odstavcích (1) a (2) a
v pravidle 2(4), nebo kopii nebo ovìøenou kopii døíve podané pøihláky, jak je uvedeno v pravidle 2(5)(b), pokud
døívìjí pøihláka nebo døíve podaná pøihláka byla podána u jejího úøadu nebo je k dispozici tomuto úøadu
z digitální knihovny, která je uznána úøadem pro tento úèel.

(2) [Ustanovení zástupce podle èlánku 7(3)]
(a) Smluvní strana pøijme, aby ustanovení zástupce bylo podáno k úøadu:
(i) ve zvlátním sdìlení (zde oznaèovaném jako
"plná moc") podepsaném pøihlaovatelem,
majitelem nebo jinou zainteresovanou osobou a uvádìjícím jméno a adresu zástupce;
nebo podle volby pøihlaovatele,
(ii) na formuláøi ádosti, uvedeném v èlánku
6(2) podepsaném pøihlaovatelem.

(4) [Pøeklad]
Není-li døívìjí pøihláka v jazyce pøípustném pro úøad
a platnost práva pøednosti je dùleitá pro stanovení, zda
je pøísluný vynález patentovatelný, smluvní strana mùe
poadovat, aby pøeklad døívìjí pøihláky uvedené v odstavci (1) byl podán pøihlaovatelem na výzvu úøadu nebo
jiného kompetentního orgánu, a to ve lhùtì, která nesmí
být kratí ne dva mìsíce od data takové výzvy a ne
kratí ne pøípadná lhùta podle tohoto odstavce.

(b) Jediná plná moc staèí i tehdy, pokud se týká
více ne jedné pøihláky nebo patentu stejné osoby nebo
jednoho nebo více pøihlaovatelù a jednoho nebo více
patentù stejné osoby, jsou-li vechny pøihláky a pøísluné patenty oznaèeny v jedné plné moci. Jediná plná
moc staèí i v pøípadì, kdy se týká, s výhradou výjimek
stanovených ustanovující osobou, vech stávajících a
budoucích pøihláek nebo patentù takové osoby. úøad
mùe poadovat, aby v pøípadì, e je jediná plná moc
pøedkládána na papíøe nebo jinak dle poadavkù úøadu,
byla podána samostatná kopie pro kadou pøihláku a
patent, kterého se týká.

Pravidlo 5
Dokazování podle èlánkù 6(6) a (8)(4)(c)
a pravidel 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) a 18(4)
Pokud úøad oznámí pøihlaovateli, majiteli nebo jiné
osobì, e je poadován dùkaz podle èlánku 6(6) nebo
8(4)(c) nebo podle pravidla 7(4), 15(4), 16(6), 17(6) nebo
84

Provádìcí pøedpis ke Smlouvì o patentovém právu

(3) [Pøeklad plné moci]
Smluvní strana mùe poadovat, aby plná moc, která
není v jazyce pøípustném pro úøad, byla doprovázena pøekladem.

v jazycích, ve kterých jsou vytvoøena autentická a úøední
znìní smlouvy podle èlánku 25.
(c) Pokud podle pododstavce (a) smluvní strana
povolí podání sdìlení telegrafem, dálnopisem, faxem nebo
jinými podobnými prostøedky pøenosu, mùe poadovat,
aby originál dokumentu, který byl zaslán takovými prostøedky pøenosu, doprovázený dopisem uvádìjícím tento døívìjí pøenos, byl podán úøadu na papíøe ve lhùtì,
která nesmí být kratí ne jeden mìsíc od data pøenosu.

(4) [Dùkaz]
Smluvní strana mùe poadovat pøedloení dùkazu
úøadu pouze tehdy, pokud úøad má dùvodné pochybnosti o vìrohodnosti nìkterého údaje obsaeného ve sdìlení uvedeném v odstavci (2)(a).

(6) [Výjimka týkající se lhùty podle èlánku 7(6)]
Pokud oznámení uvedené v èlánku 7(5) nebylo uèinìno, protoe úøadu nebyly pøedloeny údaje umoòující,
aby se spojil s pøihlaovatelem, majitelem nebo jinou zainteresovanou osobou, lhùta uvedená v èlánku 7(6) nesmí být kratí ne tøi mìsíce od data, kdy bylo zahájeno
øízení uvedené v èlánku 7(5).

(3) [Kopie sdìlení podaných na papíøe podané
v elektronické formì nebo elektronickými
prostøedky pøenosu]
(a) Pokud smluvní strana povolí podání kopie
v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky pøenosu v pøípadì sdìlení podaných na papíøe v jazyce pøípustném pro úøad a existují-li poadavky platné pro tuto
smluvní stranu podle Smlouvy o patentové spolupráci
ve vztahu k podání takových kopií sdìlení, úøad povolí
podání kopií sdìlení v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky pøenosu v souladu s tìmito poadavky.

Pravidlo 8
Podávání sdìlení podle èlánku 8(1)

(b) Odstavec (2)(b) platí, pøimìøenì, pro kopie
sdìlení podaných na papíøe, které jsou zaslány v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky pøenosu.

(5) [Lhùty podle èlánku 7(5) a (6)]
S výhradou odstavce (6) nesmí být lhùty uvedené
v èlánku 7(5) a (6) kratí ne dva mìsíce od data oznámení
uvedeného v èlánku 7(5).

(1) [Sdìlení podaná na papíøe]
(a) Po 2. èervnu 2005 mùe kterákoli smluvní strana, s výhradou èlánkù 5(1) a 8(1)(d), vylouèit podání sdìlení na papíøe nebo mùe nadále povolit podání sdìlení
na papíøe. Do tohoto data musí vechny smluvní strany
povolit podání sdìlení na papíøe.

Pravidlo 9
Podrobnosti týkající se podpisu
podle èlánku 8(4)
(1) [Údaje doprovázející podpis]
Smluvní strana mùe poadovat, aby podpis fyzické
osoby, která se podepisuje, byl doprovázen:
(i) oznaèením pøíjmení a dalích jmen této osoby
nebo pøípadnì jmen bìnì pouívaných zmínìnou osobou, a to v titìné podobì;
(ii) údajem o funkci, ve které se tato osoba podepsala, pokud taková funkce není zøejmá na základì pøeètení sdìlení.

(b) S výhradou èlánku 8(3) a pododstavce (c)
mùe smluvní strana stanovit poadavky týkající se formy sdìlení na papíøe.
(c) Pokud smluvní strana povolí podání sdìlení
na papíøe, úøad musí povolit podání sdìlení na papíøe
v souladu s poadavky podle Smlouvy o patentové spolupráci týkajícími se formy sdìlení na papíøe.

(2) [Datum podpisu]
Smluvní strana mùe poadovat, aby podpis byl doplnìn uvedením data, kdy k podpisu dolo. Je-li tento
údaj poadován, ale není uveden, datum, kdy k podpisu
dolo, bude datum, kdy sdìlení nesoucí podpis bylo pøijato úøadem nebo, pokud to smluvní strana dovolí, datum døívìjí ne toto datum.

(d) Nehledì na pododstavec (a), je-li pøijímání
nebo zpracování sdìlení na papíøe v dùsledku jeho povahy nebo velikosti povaováno za neproveditelné,
smluvní strana mùe poadovat podání takového sdìlení
v jiné formì nebo jinými prostøedky pøenosu.
(2) [Sdìlení podaná v elektronické formì
nebo elektronickými prostøedky pøenosu]
(a) Pokud smluvní strana povolí podání sdìlení
k úøadu v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky pøenosu v konkrétním jazyce, vèetnì podání sdìlení telegrafem, dálnopisem, faxem nebo jinými podobnými prostøedky pøenosu, a existují-li poadavky platné
pro tuto smluvní stranu podle Smlouvy o patentové spolupráci ve vztahu ke sdìlením podávaným v elektronické
formì nebo elektronickými prostøedky pøenosu v tomto
jazyce, úøad povolí podání sdìlení v elektronické formì
nebo elektronickými prostøedky pøenosu ve zmínìném
jazyce v souladu s tìmito poadavky.

(3) [Podpis sdìlení na papíøe]
Je-li sdìlení zasílané úøadu smluvní strany na papíøe
a je-li poadován podpis, tato smluvní strana:
(i) s výhradou bodu (iii) musí uznat vlastnoruèní
podpis;
(ii) mùe namísto vlastnoruèního podpisu povolit pouití jiných forem podpisu, jako je titìný nebo razítkový podpis, nebo pouití peèeti nebo nálepky s èárovým kódem;
(iii) mùe poadovat pouití peèeti namísto vlastnoruèního podpisu tehdy, je-li fyzická osoba,
která podepisuje sdìlení, státním pøísluníkem
smluvní strany a adresa takové osoby je na
jejím území, nebo pokud právnická osoba, jejím jménem je sdìlení podepsáno, je organizována podle jejího práva a má buï bydlitì
nebo skuteèné sídlo na jejím území.

(b) Smluvní strana, která povolí podání sdìlení
k úøadu v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky pøenosu, oznámí Mezinárodnímu úøadu poadavky podle svého pøísluného práva, které se týkající takového podání. Takové oznámení musí být zveøejnìno
Mezinárodním úøadem v jazyce, ve kterém je uèinìno, a
85

Provádìcí pøedpis ke Smlouvì o patentovém právu

(iii) je-li zástupce registrován u úøadu, èíslo
nebo jiné oznaèení, pod kterým je registrován.

(4) [Podpis sdìlení podávaných v elektronické
formì nebo elektronickými prostøedky
pøenosu mající za následek grafické
znázornìní]
Pokud smluvní strana povolí podání sdìlení v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky pøenosu,
musí povaovat takové sdìlení za podepsané, pokud se
grafické znázornìní podpisu pøijatého touto smluvní stranou podle odstavce (3) objeví na tomto sdìlení, které
obdrí úøad této smluvní strany.

(2) [Adresa pro doruèování korespondence
a adresa pro právní slubu]
Smluvní strana mùe poadovat, aby adresa pro doruèování korespondence uvedená v èlánku 8(6)(i) a adresa pro právní slubu uvedená v èlánku 8(6)(ii) byla na
území stanoveném touto smluvní stranou.
(3) [Adresa v pøípadì, e není ustanoven
ádný zástupce]
Není-li ustanoven ádný zástupce a pøihlaovatel, majitel nebo jiná zainteresovaná osoba udali jako svou adresu adresu na území stanoveném smluvní stranou podle
odstavce (2), tato smluvní strana bude povaovat tuto
adresu za adresu pro doruèování korespondence uvedenou v èlánku 8(6)(i) nebo adresu pro právní slubu uvedenou v èlánku 8(6)(ii), jak je poadováno smluvní stranou, pokud takový pøihlaovatel, majitel nebo jiná
zainteresovaná osoba výslovnì neuvedou jinou takovou adresu podle èlánku 8(6).

(5) [Podpis sdìlení podávaných v elektronické
formì nemající za následek grafické
znázornìní podpisu]
(a) Pokud smluvní strana povolí podání sdìlení v elektronické formì a grafické znázornìní podpisu
pøijatého touto smluvní stranou podle odstavce (3) se
neobjeví na takovém sdìlení pøijatém úøadem této
smluvní strany, smluvní strana mùe poadovat, aby
sdìlení bylo podepsáno za pouití podpisu v elektronické formì, který splòuje poadavky stanovené touto smluvní stranou.
(b) Nehledì na pododstavec (a), a pokud smluvní strana povolí podání sdìlení v elektronické formì ve
stanoveném jazyce a existují poadavky platné pro tuto
smluvní stranu podle Smlouvy o patentové spolupráci
ve vztahu k podpisùm v elektronické formì sdìlení podávaných v elektronické formì v tomto jazyce, která nemají
za následek grafické znázornìní podpisu, úøad této smluvní
strany pøijme podpis v elektronické formì v souladu
s tìmito poadavky.

(4) [Adresa v pøípadì, e je ustanoven zástupce]
Je-li ustanoven zástupce, smluvní strana bude pokládat adresu tohoto zástupce za adresu pro doruèování
korespondence uvedenou v èlánku 8(6)(i) nebo adresu
pro právní slubu uvedenou v èlánku 8(6)(ii), jak je poadováno smluvní stranou, pokud takový pøihlaovatel,
majitel nebo jiná zainteresovaná osoba výslovnì neuvedou jinou takovou adresu podle èlánku 8(6).
(5) [Sankce za nesplnìní poadavkù
podle èlánku 8(8)]
ádná smluvní strana nesmí zamítnout pøihláku kvùli
nesplnìní poadavku na pøedloení registraèního èísla
nebo jiného údaje podle odstavce (1)(a)(iii) a (b)(iii).

(c) Pravidlo 8(2)(b) platí pøimìøenì.
(6) [Výjimka týkající se ovìøení podpisu
podle èlánku 8(4)(b)]
Smluvní strana mùe poadovat, aby jakýkoli podpis
uvedený v odstavci (5) byl potvrzen postupem urèeným
touto smluvní stranou pro ovìøování podpisù v elektronické formì.

Pravidlo 11
Lhùty týkající se sdìlení
podle èlánku 8(7) a (8)

Pravidlo 10
Podrobnosti týkající se údajù
podle èlánku 8(5), (6) a (8)

(1) [Lhùty podle èlánku 8(7) a (8)]
S výhradou odstavce (2) nesmí být lhùty uvedené
v èlánku 8(7) a (8) kratí ne dva mìsíce od data oznámení
uvedeného v èlánku 8(7).

(1) [Údaje podle èlánku 8(5)]
(a) Smluvní strana mùe poadovat, aby kadé
sdìlení:
(i) uvádìlo jméno a adresu pøihlaovatele,
majitele nebo jiné zainteresované osoby;
(ii) uvádìlo èíslo pøihláky nebo patentu, kterého se týká;
(iii) obsahovalo, pokud pøihlaovatel, majitel
nebo jiná zainteresovaná osoba je registrována u úøadu, èíslo nebo jiné oznaèení,
pod kterým je takto registrována.

(2) [Výjimka týkající se lhùty podle èlánku 8(8)]
Pokud oznámení podle èlánku 8(7) nebylo uèinìno,
protoe nebyly úøadu pøedloeny údaje umoòující spojit se s pøihlaovatelem, majitelem nebo jinou zainteresovanou osobu, lhùta uvedená v èlánku 8(8) nesmí být kratí
ne tøi mìsíce ode dne, kdy úøad obdrel sdìlení uvedené
v èlánku 8(7).
Pravidlo 12
Podrobnosti týkající se úlev v oblasti lhùt
podle èlánku 11

(b) Smluvní strana mùe poadovat, aby sdìlení
podávané zástupcem pro úèely øízení pøed úøadem obsahovalo:
(i) jméno a adresu zástupce;
(ii) odkaz na plnou moc nebo jiné sdìlení,
v nìm je nebo bylo uèinìno ustanovení
tohoto zástupce, na jeho základì zmínìný zástupce jedná;

(1) [Poadavky podle èlánku 11(1)]
(a) Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost
uvedená v èlánku 11(1):
(i) byla podepsána pøihlaovatelem nebo majitelem;
(ii) obsahovala údaj, e je poadováno prodlouení lhùty, a uvedení pøísluné lhùty.
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(i) nejménì dva mìsíce od data odstranìní pøíèiny zmekání lhùty stanovené pro pøísluný
postup;
(ii) nejménì 12 mìsícù od data uplynutí lhùty stanovené pro pøísluný postup nebo, pokud se
ádost týká nezaplacení udrovacího poplatku, nejménì 12 mìsícù od data uplynutí poshovovací lhùty uvedené v èlánku 5bis Paøíské úmluvy.

(b) Je-li ádost o prodlouení lhùty podána po
uplynutí této lhùty, smluvní strana mùe poadovat, aby
byly splnìny vechny poadavky, na které se lhùta vztahuje, zároveò s podáním ádosti.
(2) [Doba a lhùta podle èlánku 11(1)]
(a) Doba prodlouení lhùty uvedené v èlánku
11(1) nesmí být kratí ne dva mìsíce od data uplynutí
pùvodní lhùty.
(b) Lhùta uvedená v èlánku 11(1)(ii) nesmí uplynout døíve ne dva mìsíce od data uplynutí pùvodní lhùty.

(3) [Výjimky podle èlánku 12(2)]
Výjimky uvedené v èlánku 12(2) se týkají zmekání
lhùty:
(i) pro postup pøed odvolacím senátem nebo jiným pøezkumným orgánem ustanoveným
v rámci úøadu;
(ii) pro podání ádosti o úlevu podle èlánku 11(1)
nebo (2) nebo ádosti o navrácení práv podle
èlánku 12(1);
(iii) uvedené v èlánku 13(1), (2) nebo (3);
(iv) pro postup v øízení mezi stranami.

(3) [Poadavky podle èlánku 11(2)(i)]
Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost uvedená
v èlánku 11(2):
(i) byla podepsána pøihlaovatelem nebo majitelem;
(ii) obsahovala údaj, e je poadována úleva pøi
zmekání lhùty, a uvedení pøísluné lhùty.
(4) [Lhùta pro podání ádosti podle
èlánku 11(2)(ii)]
Lhùta uvedená v èlánku 11(2)(ii) uplyne nejdøíve dva
mìsíce po oznámení uèinìném úøadem, e pøihlaovatel
nebo majitel zmekal lhùtu stanovenou úøadem.

Pravidlo 14
Podrobnosti týkající se opravy nebo
dodateèného uplatnìní priority a navrácení
práva pøednosti podle èlánku 13

(5) [Výjimky podle èlánku 11(3)]
(a) Od ádné smluvní strany nebude poadováno podle èlánku 11(1) nebo (2), aby poskytla:
(i) druhou nebo jakoukoli dalí úlevu, pokud
jde o lhùtu, u které byla úleva ji poskytnuta podle èlánku 11(1) nebo (2);
(ii) úlevu pøi podání ádosti o úlevu podle
èlánku 11(1) nebo (2) nebo ádosti o navrácení práv podle èlánku 12(1);
(iii) úlevu týkající se lhùty pro zaplacení udrovacích poplatkù;
(iv) úlevu týkající se lhùty uvedené v èlánku
13(1), (2) nebo (3);
(v) úlevu týkající se lhùty pro provedení úkonu pøed odvolacím senátem nebo jiným pøezkumným orgánem ustanoveným v rámci
úøadu;
(vi) úlevu týkající se lhùty pro postup v øízení
mezi stranami.

(1) [Výjimka podle èlánku 13(1)]
ádná smluvní strana není povinna umonit opravu
priority nebo dodateèné uplatnìní priority podle èlánku
13(1), je-li ádost uvedená v èlánku 13(1)(i) obdrena poté,
co pøihlaovatel podal ádost o pøedèasné zveøejnìní nebo
o zrychlené øízení, pokud taková ádost o pøedèasné zveøejnìní nebo o zrychlené øízení není vzata zpìt pøed dokonèením technických pøíprav pro zveøejnìní pøihláky.
(2) [Poadavky podle èlánku 13(1)(i)]
Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost uvedená
v èlánku 13(1)(i) byla podepsána pøihlaovatelem.
(3) [Lhùta podle èlánku 13(1)(ii)]
Lhùta uvedená v èlánku 13(1)(ii) nesmí být kratí ne
lhùta pouitelná podle Smlouvy o patentové spolupráci
uplatòovaná u mezinárodních pøihláek pøi uplatòování
práva pøednosti po podání mezinárodní pøihláky.

(b) Od ádné smluvní strany, která stanoví maximální lhùtu pro splnìní vech poadavkù øízení pøed úøadem, nebude poadováno podle èlánku 11(1) nebo (2),
aby poskytla úlevu, pokud jde o lhùtu pro postup v takovém øízení vzhledem k poadavkùm pøekraèujícím tuto maximální lhùtu.

(4) [Lhùty podle èlánku 13(2)]
(a) Lhùta uvedená v èlánku 13(2), úvodní èásti,
uplyne nejdøíve dva mìsíce od data uplynutí lhùty pro
uplatnìní práva pøednosti.
(b) Lhùta uvedená v èlánku 13(2)(ii) je lhùta uplatnìná podle pododstavce (a) nebo doba, za kterou jsou
dokonèeny technické pøípravy pro zveøejnìní pozdìjí
pøihláky, podle toho, která z tìchto lhùt uplyne døíve.

Pravidlo 13
Podrobnosti týkající se navrácení práv poté,
co úøad shledal, e byla vynaloena náleitá
péèe nebo neúmyslnost podle èlánku 12

(5) [Poadavky podle èlánku 13(2)(i)]
Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost uvedená
v èlánku 13(2)(i):
(i) byla podepsána pøihlaovatelem; a
(ii) bylo s ní uplatnìno právo pøednosti, pokud v pøihláce nebylo uplatnìno právo
pøednosti z døívìjí pøihláky.

(1) [Poadavky podle èlánku 12(1)(i)]
Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost uvedená
v èlánku 12(1)(i) byla podepsána pøihlaovatelem nebo
majitelem.
(2) [Lhùta podle èlánku 12(1)(ii)]
Lhùta pro podání ádosti a pro splnìní poadavkù
podle èlánku 12(1)(ii) uplyne k døívìjímu z následujících
termínù:

(6) [Poadavky podle èlánku 13(3)] (a)
Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost uvedená
v èlánku 13(3)(i):
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(i) byla podepsána pøihlaovatelem; a
(ii) uvádìla úøad, kterému byla ádost o kopii
døívìjí pøihláky podána, a datum této ádosti.

(6) [Oznámení]
Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù smluvní
strany podle odstavcù (1) a (4), úøad to oznámí pøihlaovateli nebo majiteli a poskytne mu pøíleitost ke splnìní
takového poadavku a pøedloení námitek nejménì do
dvou mìsícù od data oznámení.

(b) Smluvní strana mùe poadovat, aby:
(i) bylo úøadu podáno prohláení nebo jiný
dùkaz podporující ádost uvedenou v èlánku 13(3), a to ve lhùtì stanovené úøadem;
(ii) byla úøadu podána kopie døívìjí pøihláky uvedená v èlánku 13(3)(iv), a to ve lhùtì, která nesmí být kratí ne jeden mìsíc
od data, kdy pøihlaovatel dostal tuto kopii od úøadu, u kterého byla podána døívìjí pøihláka.

(7) [Nesplnìní poadavkù]
(a) Není-li splnìn jeden nebo více poadavkù
smluvní strany podle odstavcù (1) a (4) ve lhùtì podle
pododstavce (b), smluvní strana mùe stanovit, aby byla
ádost zamítnuta, avak nesmí uvalit ádnou pøísnìjí
sankci.
(b) Lhùta uvedená v pododstavci (a) je:
(i) s výhradou bodu (ii) nejménì dva mìsíce
od data oznámení;
(ii) pokud nebyly úøadu dodány údaje umoòující spojit se s osobu, která podala ádost uvedenou v odstavci (1), nejménì tøi
mìsíce od data, kdy tuto ádost obdrel
úøad.

(7) [Lhùta podle èlánku 13(3)(iii)]
Lhùta uvedená v èlánku 13(3)(iii) uplyne dva mìsíce
pøed uplynutím lhùty stanovené v pravidle 4(1).
Pravidlo 15
ádost o zápis zmìny jména
nebo adresy

(8) [Zmìna jména nebo adresy zástupce
nebo adresy pro doruèování korespondence
nebo adresy pro právní slubu]
Odstavce (1) a (7) platí, pøimìøenì, pro jakoukoli zmìnu jména nebo adresy zástupce a pro jakoukoli zmìnu
týkající se adresy pro doruèování korespondence nebo
adresy pro právní slubu.

(1) [ádost]
Pokud nedojde ke zmìnì v osobì pøihlaovatele nebo
majitele, avak dojde ke zmìnì jeho jména nebo adresy,
smluvní strana souhlasí, aby ádost o zápis zmìny byla
podána ve sdìlení podepsaném pøihlaovatelem nebo majitelem a obsahujícím následující údaje:
(i) údaj o tom, e je poadován zápis o zmìnì
jména nebo adresy;
(ii) èíslo pøihláky nebo pøísluného patentu;
(iii) zmìna, která má být zapsána;
(iv) jméno a adresa pøihlaovatele nebo majitele
pøed zmìnou.

Pravidlo 16
ádost o zápis zmìny pøihlaovatele
nebo majitele
(1) [ádost o zápis zmìny pøihlaovatele
nebo majitele]
(a) Dojde-li ke zmìnì osoby pøihlaovatele nebo
majitele, smluvní strana souhlasí, aby ádost o zápis zmìny byla podána ve sdìlení podepsaném pøihlaovatelem
nebo majitelem, nebo novým pøihlaovatelem nebo novým majitelem, a obsahujícím následující údaje:
(i) údaj, e je poadován zápis zmìny pøihlaovatele nebo majitele;
(ii) èíslo pøihláky nebo pøísluného patentu;
(iii) jméno a adresa pøihlaovatele nebo majitele;
(iv) jméno a adresa nového pøihlaovatele
nebo nového majitele;
(v) datum zmìny v osobì pøihlaovatele nebo
majitele;
(vi) název státu, jeho je nový pøihlaovatel
nebo nový majitel pøísluníkem, pokud je
pøísluníkem nìjakého státu, název státu,
ve kterém má nový pøihlaovatel nebo
nový majitel pøípadnì bydlitì, a název
státu, ve kterém má nový pøihlaovatel
nebo nový majitel skuteèné a platné sídlo;
(vii) dùvod poadované zmìny.

(2) [Poplatky]
Smluvní strana mùe poadovat, aby byl zaplacen
poplatek za ádost uvedenou v odstavci (1).
(3) [Jediná ádost]
(a) Jediná ádost staèí i tehdy, kdy se zmìna týká
zároveò jména i adresy pøihlaovatele nebo majitele.
(b) Jediná ádost staèí i tehdy, kdy se zmìna týká
více ne jedné pøihláky nebo patentu stejné osoby nebo
jedné nebo více pøihláek a jednoho nebo více patentù
stejné osoby, pokud jsou èísla vech pøihláek a pøísluných patentù uvedena v ádosti. Smluvní strana mùe
poadovat, aby v pøípadì, e je jediná ádost podána na
papíøe nebo jinak dle poadavkù úøadu, byla pøedloena
samostatná kopie pro kadou pøihláku a patent, kterého
se týká.
(4) [Dùkaz]
Smluvní strana mùe poadovat pøedloení dùkazu
úøadu pouze tehdy, kdy úøad má dùvodné pochybnosti
o vìrohodnosti jakéhokoli údaje obsaeného v ádosti.
(5) [Zákaz jiných poadavkù]
ádná smluvní strana nesmí poadovat, aby byly
splnìny jiné formální poadavky ne poadavky uvedené v odstavcích (1) a (4), pokud jde o ádost uvedenou
v odstavci (1), není-li stanoveno jinak ve smlouvì nebo
v provádìcím pøedpise. Zejména nesmí být vyadováno
podání osvìdèení o zmìnì.

(b) Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost
obsahovala:
(i) prohláení, e informace obsaené v ádosti jsou pravdivé a správné;
(ii) informace týkající se vládního zájmu této
smluvní strany.
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(5) [Jediná ádost]
Jedina ádost staèí i tehdy, kdy se zmìna týká více
ne jedné pøihláky nebo patentu stejné osoby nebo jedné nebo více pøihláek a jednoho nebo více patentù stejné osoby, je-li zmìna pøihlaovatele nebo majitele stejná
pro vechny pøihláky a pøísluné patenty a èísla vech
pøihláek a pøísluných patentù jsou uvedena v ádosti.
Smluvní strana mùe poadovat, aby v pøípadì, e je jedina ádost podána na papíøe nebo jinak dle poadavkù
úøadu, byla podána samostatná kopie pro kadou pøihláku a patent, kterého se týká.

(2) [Dokumentace dùvodu zmìny pøihlaovatele
nebo majitele]
(a) Pokud zmìna pøihlaovatele nebo majiteli vyplývá ze smlouvy, smluvní strana mùe poadovat, aby
ádost obsahovala informace týkající se registrace smlouvy, pokud je registrace povinná podle pouitelného práva, a aby byla doprovázena podle volby ádající strany,
jednou z následujících vìcí:
(i) kopií smlouvy, která mùe být, podle volby ádající strany, ovìøena notáøem nebo
jiným pøísluným veøejným orgánem nebo,
pokud to dovoluje pøísluné právo, zástupcem oprávnìným jednat pøed úøadem, za
úèelem její shody s pùvodní smlouvou;
(ii) výpisem ze smlouvy uvádìjícím zmìnu, pøièem tento výpis mùe být ovìøen, podle
volby ádající strany, notáøem nebo jiným
pøísluným veøejným orgánem nebo, pokud to dovoluje pøísluné právo, zástupcem oprávnìným jednat pøed úøadem, jako
vìrný výpis smlouvy;
(iii) neovìøené osvìdèení o pøevodu vlastnictví podle smlouvy s obsahem stanoveným
v modelovém mezinárodním formuláøi, pokud jde o osvìdèení pøevodu, a podepsaným pøihlaovatelem i novým pøihlaovatelem nebo majitelem i novým majitelem.

(6) [Dùkaz]
Smluvní strana mùe poadovat pøedloení dùkazu
nebo dalí dùkaz úøadu v pøípadì odstavce (2), pouze
tehdy, pokud tento úøad má dùvodné pochybnosti o vìrohodnosti údaje obsaeného v ádosti nebo v jakémkoli
dokumentu uvedeném v tomto pravidle, nebo o pøesnosti pøekladu uvedeného v odstavci (3).
(7) [Zákaz jiných poadavkù]
ádná smluvní strana nesmí poadovat splnìní jiného formálního poadavku ne je uvedeno v odstavcích
(1) a (6), pokud jde o ádost uvedenou v tomto pravidle,
není-li uvedeno jinak v této smlouvì nebo stanoveno
v tomto provádìcím pøedpise.
(8) [Oznámení; nesplnìní poadavkù]
Pravidlo 15(6) a (7) platí, pøimìøenì, pokud jeden nebo
více poadavkù podle odstavcù (1) a (5) není splnìn
nebo je-li poadován dùkaz nebo dalí dùkaz podle odstavce (6).

(b) Pokud zmìna pøihlaovatele nebo majitele vyplývá ze slouèení nebo z reorganizace nebo rozdìlení právnické osoby, smluvní strana mùe poadovat, aby ádost
byla doprovázena kopií dokumentu, který vydal pøísluný úøad a prokazuje slouèení nebo reorganizaci nebo rozdìlení právnické osoby a pøidìlení práv, jako je napø. kopie výpisu z obchodního rejstøíku. Smluvní strana mùe
také vyadovat, aby kopie byla ovìøena, podle volby ádající strany, orgánem, který vydal dokument, nebo notáøem nebo jiným pøísluným veøejným orgánem nebo,
pokud to dovoluje pøísluné právo, zástupcem oprávnìným jednat pøed úøadem, za úèelem její shody s pùvodním dokumentem.

(9) [Vylouèení s ohledem na pùvodcovství]
Smluvní strana mùe vylouèit pouití tohoto pravidla
vzhledem ke zmìnám v pùvodcovství. Kritéria pro urèení
pùvodcovství jsou stanovena pouitelným právem.
Pravidlo 17
ádost o zápis licence nebo
zástavního práva
(1) [ádost o zápis licence]
(a) Pokud mùe být licence týkající se pøihláky
nebo patentu zapsána podle pouitelného práva, smluvní
strana souhlasí, aby ádost o zápis této licence byla podána ve sdìlení podepsaném poskytovatelem licence nebo
nabyvatelem licence a obsahovala následující údaje:
(i) údaj, e je poadován zápis licence;
(ii) èíslo pøihláky nebo pøísluného patentu;
(iii) jméno a adresu poskytovatele licence;
(iv) jméno a adresu nabyvatele licence;
(v) údaj, zda je licence výluèná nebo nevýluèná;
(vi) název státu, jeho je nabyvatel licence pøísluníkem, pokud je pøísluníkem nìkterého státu, název státu, ve kterém má nabyvatel licence své bydlitì, a název státu,
ve kterém má nabyvatel licence skuteèné
a platné sídlo.

(c) Pokud zmìna pøihlaovatele nebo majitele nevyplývá ze smlouvy, slouèení nebo reorganizace nebo
rozdìlení právnické osoby, avak vyplývá z jiného dùvodu, napø. ze zákona nebo soudního rozhodnutí, smluvní strana mùe poadovat, aby ádost byla doprovázena
kopií dokumentu prokazujícího zmìnu. Smluvní strana
mùe také poadovat, aby kopie byla ovìøena jako shodná s originálem, podle volby ádající strany orgánem, který
dokument vydal, nebo notáøem nebo jiným pøísluným
veøejným orgánem nebo, pokud to dovoluje pøísluné
právo, zástupcem oprávnìným jednat pøed úøadem.
(d) Týká-li se zmìna osoby jednoho nebo více,
avak nikoli vech, spolupøihlaovatelù nebo spolumajitelù, smluvní strana mùe poadovat, aby byl úøadu pøedloen dùkaz o souhlasu se zmìnou od spolupøihlaovatele nebo spolumajitele, u nich nedochází k ádné zmìnì.
(3) [Pøeklad]
Smluvní strana mùe poadovat pøeklad jakéhokoli
dokumentu podaného podle odstavce (2), který není
v jazyce pøípustném pro úøad.

(b) Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost
obsahovala:
(i) prohláení, e informace obsaené v ádosti jsou pravdivé a správné;
(ii) informace týkající se vládního zájmu smluvní strany;

(4) [Poplatky]
Smluvní strana mùe poadovat zaplacení poplatku
za ádost uvedenou v odstavci (1).
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(iii) informace týkající se registrace licence, pokud je registrace povinná podle pouitelného práva;
(iv) datum licence a její trvání.

nebo pokud je poadován dùkaz nebo dalí dùkaz podle
odstavce (6).
(9) [ádost o zápis zástavního práva nebo výmaz
zápisu licence nebo zástavního práva]
Odstavce (1) a (8) platí, pøimìøenì, pro ádosti o:
(i) zápis zástavního práva vztahujícího se k pøihláce nebo patentu;
(ii) výmaz zápisu licence nebo zástavního práva
vztahujícího se k pøihláce nebo patentu.

(2) [Základní dokumentace k licenci]
(a) Je-li licence volnì uzavøenou dohodou,
smluvní strana mùe poadovat, aby ádost byla doprovázena, podle volby ádající strany, jednou z následujících vìcí:
(i) kopií dohody, pøièem tato kopie mùe být
ovìøena, podle volby ádající strany, notáøem nebo jiným pøísluným veøejným orgánem nebo, pokud to dovoluje pøísluné
právo, zástupcem oprávnìným jednat pøed
úøadem, jako shodná s originální dohodou;
(ii) výpisem z dohody skládajícím se z tìch
èástí dohody, které uvádìjí udìlená práva
a jejich rozsah, pøièem tento výpis mùe
být ovìøen, podle volby ádající strany,
notáøem nebo jiným pøísluným veøejným
orgánem nebo, pokud to dovoluje pøísluné právo, zástupcem oprávnìným jednat
pøed úøadem, jako vìrný výpis dohody.

Pravidlo 18
ádost o opravu chyby
(1) [ádost]
(a) Pokud pøihláka, patent nebo ádost sdìlená
úøadu a týkající se pøihláky nebo patentu obsahuje chybu, která nesouvisí s reerí nebo prùzkumem a kterou
mùe úøad podle pouitelného práva opravit, úøad souhlasí, aby ádost o opravu této chyby v záznamech a
zveøejnìních úøadu byla podána úøadu ve sdìlení podepsaném pøihlaovatelem nebo majitelem a obsahovala následující údaje:
(i) údaj, e oprava chyby je poadována;
(ii) èíslo pøihláky nebo pøísluného patentu;
(iii) chybu, která mu být opravena;
(iv) opravu, která má být provedena;
(v) jméno a adresu ádající strany.

(b) Pokud je licence volnì uzavøenou dohodou,
smluvní strana mùe poadovat, aby pøihlaovatel, majitel, výluèný nabyvatel licence, spolupøihlaovatel, spolumajitel nebo výluèný spolunabyvatel licence, který není
stranou této dohody, dal svùj souhlas k zápisu dohody
ve sdìlení úøadu.

(b) Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost
byla doprovázena náhradní èástí nebo èástí obsahující
opravu nebo, pokud platí odstavec (3), takovou náhradní èástí nebo èástí obsahující opravu pro kadou pøihláku a patent, kterého se ádost týká.

(c) Není-li licence volnì uzavøenou dohodou, napø.
vyplývá ze zákona nebo soudního rozhodnutí, smluvní
strana mùe poadovat, aby ádost byla doprovázena kopií dokumentu prokazujícího licenci. Smluvní strana mùe
také poadovat, aby byla kopie, podle volby ádající strany, ovìøena jako shodná s originálem, a to orgánem, který
vydal dokument, nebo notáøem nebo jiným pøísluným
veøejným orgánem nebo, pokud to dovoluje pøísluné právo, zástupcem oprávnìným jednat pøed úøadem.

(c) Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost
podléhala prohláení ádající strany, ve kterém je uvedeno, e k chybì dolo v dobré víøe.
(d) Smluvní strana mùe poadovat, aby ádost
podléhala prohláení ádající strany, e zmínìná ádost byla
podána neprodlenì nebo, podle volby smluvní strany, e
byla podána bez úmyslného prodlení, po odhalení chyby.

(3) [Pøeklad]
Smluvní strana mùe poadovat pøeklad jakéhokoli
dokumentu podaného podle odstavce (2), který není
v jazyce pøípustném pro úøad.

(2) [Poplatky]
(a) S výhradou pododstavce (b) mùe smluvní
strana poadovat zaplacení poplatku za ádost podle odstavce (1).

(4) [Poplatky]
Smluvní strana mùe poadovat zaplacení poplatku
za ádost uvedenou v odstavci (1).

(b) Úøad opraví své vlastní chyby, z moci úøední
nebo na ádost, bez poplatku.

(5) [Jediná ádost]
Pravidlo 16(5) platí, pøimìøenì, pro ádosti o zápis
licence.

(3) [Jediná ádost]
Pravidlo 16(5) platí, pøimìøenì, pro ádosti o opravu
chyby, pokud chyba a poadovaná oprava jsou stejné
pro vechny pøihláky a pøísluné patenty.

(6) [Dùkaz]
Pravidlo 16(6) platí, pøimìøenì, pro ádosti o zápis
licence.
(7) [Zákaz jiných poadavkù]
ádná smluvní strana nesmí poadovat splnìní jiných
formálních poadavkù ne jsou poadavky uvedené
v odstavcích (1) a (6), pokud jde o ádost uvedenou
v odstavci (1), není-li uvedeno jinak ve smlouvì nebo
v tomto provádìcím pøedpise.

(4) [Dùkaz]
Smluvní strana mùe poadovat pøedloení dùkazu
úøadu podporujícího ádost pouze tehdy, pokud má úøad
dùvodné pochybnosti o tom, e údajná chyba je ve skuteènosti chybou, nebo má-li dùvodné pochybnosti o vìrohodnosti jakékoli vìci v ní obsaené nebo jakéhokoli
dokumentu podaného v souvislosti se ádostí o opravu
chyby.

(8) [Oznámení; nesplnìní poadavkù]
Pravidlo 15(6) a (7) platí, pøimìøenì, pokud není splnìn jeden nebo více poadavkù podle odstavce (1) a (5)

(5) [Zákaz jiných poadavkù]
ádná smluvní strana nesmí poadovat splnìní jiných
formálních poadavkù ne je uvedeno v odstavcích (1)
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a (4), pokud jde o ádost uvedenou v odstavci (1), neníli jinak uvedeno ve smlouvì nebo v tomto provádìcím
pøedpise.

Pravidlo 20
Vyhotovení vzorových mezinárodních
formuláøù

(6) [Oznámení; nesplnìní poadavkù]
Pravidlo 15(6) a (7) platí, pøimìøenì, pokud není splnìn jeden nebo více poadavkù podle odstavcù (1) a
(3), nebo je-li poadován dùkaz podle odstavce (4).

(1) [Vzorové mezinárodní formuláøe]
Shromádìní vyhotoví podle èlánku 14(1)(c) vzorové
mezinárodní formuláøe v kadém z jazykù uvedených
v èlánku 25(1), pokud jde o:
(i) plnou moc;
(ii) ádost o zápis zmìny jména nebo adresy;
(iii) ádost o zápis zmìny pøihlaovatele nebo majitele;
(iv) osvìdèení o pøevodu;
(v) ádost o zápis nebo výmaz zápisu licence;
(vi) ádost o zápis nebo výmaz zápisu zástavního
práva;
(vii) ádost o opravu chyby.

(7) [Vylouèení]
(a) Smluvní strana mùe vylouèit pouití tohoto
pravidla, pokud jde o zmìny pùvodcovství. To, co tvoøí
pùvodcovství, se stanoví podle pouitelného práva.
(b) Smluvní strana mùe vylouèit pouití tohoto
pravidla, pokud jde o jakoukoli chybu, která musí být
opravena podle postupu pro nové vydání patentu.
Pravidlo 19
Zpùsob identifikace pøihláky
bez pøihlaovacího èísla

(2) [Zmìny uvedené v pravidle 3(2)(i)]
Shromádìní provede zmìny ve formuláøi ádosti podle Smlouvy o patentové spolupráci podle pravidla 3(2)(i).

(1) [Zpùsob identifikace]
Je-li poadováno, aby pøihláka byla identifikována
podle jejího pøihlaovacího èísla, avak takové èíslo nebylo vydáno nebo není známo pøísluné osobì nebo jejímu zástupci, pøihláka je povaována za identifikovanou,
pokud je dodána jedna z následujících náleitostí podle
volby takové osoby:
(i) prozatímní èíslo pøihláky pøidìlené úøadem,
pokud existuje;
(ii) kopie èásti ádosti pøihláky spolu s datem,
kdy byla pøihláka zaslána úøadu;
(iii) referenèní èíslo pøidìlené pøihláce pøihlaovatelem nebo jeho zástupcem a uvedené v pøihláce spolu se jménem a adresou pøihlaovatele, názvem vynálezu a datem, kdy byla
pøihláka zaslána úøadu.

(3) [Návrhy pøedloené Mezinárodním úøadem]
Mezinárodní úøad pøedloí Shromádìní návrhy týkající se:
(i) vyhotovení vzorových mezinárodních formuláøù uvedených v odstavci (1);
(ii) zmìn ve formuláøi ádosti podle Smlouvy o patentové spolupráci uvedených v odstavci (2).
Pravidlo 21
Poadavek jednomyslnosti podle èlánku 14(3)
Stanovení nebo zmìna následujících pravidel vyaduje jednomyslnost:
(i) pravidla podle èlánku 5(1)(a);
(ii) pravidla podle èlánku 6(1)(iii);
(iii) pravidla podle èlánku 6(3);
(iv) pravidla podle èlánku 7(2)(a)(iii);
(v) pravidlo 8(1)(a);
(vi) toto pravidlo.

(2) [Zákaz jiných poadavkù]
ádná smluvní strana nesmí poadovat jiné identifikaèní prostøedky, ne je uvedeno v odstavci (1), k identifikaci pøihláky, pokud její èíslo nebylo vydáno nebo není
známo pøísluné osobì nebo jejímu zástupci.
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PROHLÁENÍ SCHVÁLENÁ DIPLOMATICKOU KONFERENCÍ
TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY O PATENTOVÉM PRÁVU
A PROVÁDÌCÍHO PØEDPISU
KE SMLOUVÌ O PATENTOVÉM PRÁVU
1. Pøi schvalování èlánku 1(xiv) se diplomatická konference dohodla, e slova øízení pøed úøadem nezahrnují
soudní øízení podle pouitelného práva.
2. Pøi schvalování èlánkù 1(xvii), 16 a 17(2)(v) se diplomatická konference dohodla, e:
(1) Shromádìní Smlouvy o patentovém právu bude svoláváno, pokud to bude vhodné, spolu se zasedáními
Shromádìní Smlouvy o patentové spolupráci.
(2) Pokud jde o navrhované zmìny Administrativní smìrnice podle Smlouvy o patentové spolupráci, budou
vedle státù Smlouvy o patentové spolupráci konzultovány také smluvní strany Smlouvy o patentovém
právu, pokud to bude vhodné.
(3) Generální øeditel navrhne, aby Shromádìní Smlouvy o patentové spolupráci rozhodlo, e smluvní strany
Smlouvy o patentovém právu, které nejsou stranami Smlouvy o patentové spolupráci, byly zvány jako
pozorovatelé na zasedání Shromádìní Smlouvy o patentové spolupráci a pøípadnì na zasedání jiných
orgánù Smlouvy o patentové spolupráci.
(4) Pokud Shromádìní Smlouvy o patentovém právu rozhodne podle èlánku 16, e bude platit revize, dodatek
nebo zmìna Smlouvy o patentové spolupráci pro úèely Smlouvy o patentovém právu, Shromádìní mùe
v konkrétním pøípadì vytvoøit pøechodná ustanovení podle Smlouvy o patentovém právu.
3. Pøi schvalování èlánkù 6(5) a 13(3) a pravidel 4 a 14 diplomatická konference naléhala na Svìtovou organizaci
duevního vlastnictví, aby urychlila vytvoøení systému digitální knihovny pro prioritní doklady. Takový systém by byl
uiteèný pro majitele patentù a ostatní osoby poadující pøístup k prioritním dokladùm.
4. S cílem usnadnit provádìní pravidla 8(1)(a) této smlouvy diplomatická konference ádá Valné shromádìní
Svìtové organizace duevního vlastnictví (WIPO) a smluvní strany, aby poskytly rozvojovým a nejménì rozvinutým
zemím a zemím v pøechodném období rozvoje dalí technickou pomocí za úèelem splnìní jejich závazkù podle této
smlouvy jetì pøed vstupem této smlouvy v platnost.
Diplomatická konference dále naléhá na prùmyslové zemì s trní ekonomikou, aby poskytly, na poádání a
na základì vzájemnì dohodnutých podmínek, technickou a finanèní spolupráci ve prospìch rozvojových
a nejménì rozvinutých zemí a zemí v pøechodném období.
Diplomatická konference ádá Valné shromádìní WIPO, aby, jakmile vstoupí smlouva v platnost, sledovalo a hodnotilo postup této spolupráce na kadém øádném zasedání.
5. Pøi schvalování pravidel 12(5)(vi) a 13(3)(iv) se diplomatická konference dohodla, e, pøestoe je povoleno
vylouèit úlevy uvedené v èláncích 11 a 12, pokud jde o postupy v øízení mezi stranami, je ádoucí, aby pouitelné právo
smluvních stran, za tìchto okolností zajistilo vhodnou úlevu, berouce v úvahu konkurenèní zájmy tøetích stran, jako
i zájmy ostatních, kteøí nejsou stranami øízení.
6. Bylo dohodnuto, e jakýkoli spor vzniklý mezi dvìma nebo více smluvními stranami a týkající se výkladu nebo
pouití této smlouvy a jejího provádìcího pøedpisu mùe být urovnán smírem na základì konzultací nebo zprostøedkováním pod zátitou generálního øeditele.
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