vyhláka è. 550/1990 Sb., o øízení ve vìcech vynálezù a prùmyslových vzorù

VYHLÁKA
550/1990 Sb.
Federálního úøadu pro vynálezy
ze dne 11. prosince 1990
o øízení ve vìcech vynálezù a prùmyslových vzorù
ve znìní vyhláky è. 21/2002 Sb.
Federální úøad pro vynálezy v dohodì se zúèastnìnými ústøedními orgány podle ustanovení § 88 odst. 1
zákona è. 527/1990 Sb., o vynálezech, prùmyslových vzorech a zlepovacích návrzích (dále jen zákon), stanoví:

HLAVA PRVNÍ

§4

ØÍZENÍ O VYNÁLEZECH

Uplatòuje-li pøihlaovatel právo pøednosti z mezinárodní smlouvy podle ustanovení § 27 zákona, musí v ádosti uvést datum podání pøihláky, z ní právo pøednosti odvozuje, její èíslo a stát, v nìm byla tato pøihláka
podána, popøípadì orgán, u nìho byla pøihláka podána
podle mezinárodní smlouvy.

ODDÍL PRVNÍ
PØIHLÁKA VYNÁLEZU
§1

§5

zruen

Podává-li ádost o udìlení patentu nìkolik spolupøihlaovatelù a nemají-li spoleèného zástupce, musí uvést
v ádosti oznaèení toho, kterému z nich mají být zprávy
a rozhodnutí Úøadu zasílány.

§2
(1) Pøihláka vynálezu musí obsahovat ádost o udìlení patentu ve dvojím vyhotovení, popis vynálezu, popøípadì jeho výkresy, nejménì jeden patentový nárok
a anotaci v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejích a potøebné pøílohy. Hlavní vyhotovení musí umoòovat kvalitní reprodukci, popøípadì tisk.

Popis vynálezu
§6
(1) Popis vynálezu musí obsahovat:
a) název vynálezu;
b) oblast techniky, které se vynález týká;
c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;
d) vysvìtlení podstaty vynálezu a jeho výhody,
popøípadì nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;
e) objasnìní výkresù, jsou-li pøiloeny;
f) pøíklady uskuteènìní vynálezu;
g) zpùsob prùmyslové vyuitelnosti vynálezu.

(2) Není-li pøihlaovatel pùvodcem vynálezu, popøípadì nemá-li právo na patent podle ustanovení § 9 zákona, musí být k pøihláce vynálezu pøiloen doklad o nabytí práva na patent.

ádost o udìlení patentu
§3
(1) ádost o udìlení patentu musí obsahovat:
a) pøíjmení, jméno, bydlitì, státní pøíslunost
pøihlaovatele; je-li pøihlaovatelem právnická osoba, její
název a sídlo;
b) pøíjmení, jméno, bydlitì, státní pøíslunost
pùvodce vynálezu, není-li pøihlaovatelem;
c) pøíjmení, jméno a sídlo zástupce, je-li pøihlaovatel zastoupen; je-li pøihlaovatel zastoupen právnickou osobou, uvede se její název a sídlo;
d) název vynálezu;
e) projev vùle pøihlaovatele, e ádá o udìlení
patentu;
f) podpis pøihlaovatele nebo jeho zástupce.

(2) Jedno z vedlejích vyhotovení popisu vynálezu
musí být podepsáno pøihlaovatelem nebo jeho zástupcem.
(3) Vyhotovení popisu vynálezu musí odpovídat stanovenému standardu.
§7
Zvlátnosti popisu vynálezu produkèních
mikroorganismù
(1) Pokud je pøedmìtem vynálezu prùmyslový produkèní mikroorganismus nebo jiný biotechnologický produkt, zpùsob jeho výroby nebo jeho pouití, musí být
vymezeny jeho morfologické a fyziologické vlastnosti,
uvedeno depozitní èíslo ve veøejné sbírce a formou re-

(2) Vyhotovení ádosti o udìlení patentu musí odpovídat stanovenému standardu.
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produkovatelného pøíkladu podán dùkaz o tom, e je získán umìle.

e) oznaèení pøihlaovatele a jeho zástupce, je-li
zastoupen;
f) název vynálezu;
g) údaj o uplatnìném právu pøednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud pøichází v úvahu;
h) oznaèení pracovníka Úøadu, kterému byla pøihláka pøidìlena k øízení;
i) nabídka licence;
j) údaj k jednotlivým podáním ve vìci a úkonech Úøadu.

(2) Na výzvu Úøadu je pøihlaovatel povinen doloit
splnìní povinnosti podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona.
§8
Patentové nároky
(1) Patentové nároky musí vymezit pøedmìt, pro který se poaduje ochrana. Musí být jasné, struèné a podloeny popisem. Jedno z vedlejích vyhotovení patentových nárokù musí pøihlaovatel nebo jeho zástupce
podepsat.

§ 13
Vylouèené pøihláky vynálezu

(2) Vyhotovení patentových nárokù musí odpovídat
stanovenému standardu.

(1) Zjistí-li Úøad, e pøihláka vynálezu nevyhovuje
poadavku ustanovení § 26 odst. 1 zákona, vyzve pøihlaovatele, aby tento nedostatek ve stanovené lhùtì odstranil. Vylouèené pøihláky vynálezu mají právo pøednosti
z pùvodní pøihláky vynálezu, podá-li je pøihlaovatel
do tøí mìsícù od odstranìní vady pùvodní pøihláky. Pøihlaovatel mùe rozdìlit pøihláku vynálezu do udìlení
patentu i z vlastního podnìtu.

§9
Výkresy
Podstata vynálezu se v pøípadì potøeby znázorní schematickým zobrazením principu a vech znakù, na nich
je vynález zaloen. Vyhotovení výkresu musí odpovídat
stanovenému standardu; jedno z vedlejích vyhotovení
výkresu musí pøihlaovatel nebo zástupce podepsat.

(2) Dojde-li k vylouèení popøípadì rozdìlení pøihláky po zahájení úplného prùzkumu podle § 33 zákona,
povauje se vylouèená pøihláka za pøihláku, u ní byla
podána ádost o úplný prùzkum.

§ 10
Anotace

(3) Pøihlaovatel je u vylouèené pøihláky povinen
zaplatit splatné správní poplatky odpovídající stavu øízení o pùvodní pøihláce v dobì vylouèení.

(1) Anotace slouí výluènì pro technickou informaci.
(2) Anotace musí obsahovat název vynálezu a struèné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových
nárocích a na výkresech.

§ 14
Pøípustné zmìny v pøihláce vynálezu

(3) Vyhotovení anotace musí odpovídat stanovenému
standardu. Anotace mùe být upravena z moci úøední.
ODDÍL DRUHÝ

Úpravy a zmìny provedené v pøihláce vynálezu
v prùbìhu øízení nesmìjí jít nad rámec jejího pùvodního
podání.

ØÍZENÍ O PØIHLÁCE VYNÁLEZU

§ 15

§ 11

Úplný prùzkum

(1) Na pøihláce vynálezu vyznaèí Úøad datum jejího podání, pøidìlí jí spisovou znaèku a vydá pøihlaovateli potvrzení o podání pøihláky vynálezu.

(1) Byl-li úplný prùzkum pøihláky vynálezu zahájen na ádost jiné osoby ne pøihlaovatele, popøípadì
byl-li zahájen z moci úøední, vyrozumí o tom Úøad pøihlaovatele.

(2) Pøihláka vynálezu se povauje za podanou,
obsahuje-li oznaèení pøihlaovatele, projev jeho vùle
o udìlení patentu, èást pøedstavující zjevnì popis vynálezu.

(2) Poádá-li o úplný prùzkum pøihláky vynálezu
nezávisle na sobì nìkolik osob, zahájí Úøad úplný prùzkum na ádost, která mu dola nejdøíve. O tom vyrozumí osoby, které podaly ádost pozdìji.

§ 12

§ 16

Podanou pøihláku vynálezu zapíe Úøad do rejstøíku
pøihláek vynálezù. Do rejstøíku pøihláek vynálezù se
zapisuje:
a) spisová znaèka pøihláky vynálezu;
b) zatøídìní vynálezu podle mezinárodního patentového tøídìní;
c) datum podání pøihláky vynálezu;
d) pøíjmení, jméno a bydlitì pùvodce vynálezu;

Patentový rejstøík
(1) Vynález, na který byl udìlen patent, zapíe Úøad
do patentového rejstøíku.
(2) Do patentového rejstøíku se u kadého vynálezu
zapisuje:
a) èíslo patentu;
b) datum udìlení patentu;
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(2) Pokud pøihlaovatel splní podmínky uvedené
v odstavci 1, Úøad mùe na ádost pøihlaovatele zahájit
øízení o mezinárodní pøihláce i pøed lhùtou uvedenou
v odstavci 1.

c) datum zveøejnìní udìlení patentu ve Vìstníku Federálního úøadu pro vynálezy (dále jen Vìstník);
d) název vynálezu;
e) datum podání pøihláky vynálezu a její spisovou znaèku;
f) datum zveøejnìní pøihláky vynálezu;
g) údaj o uplatnìném právu pøednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud pøichází v úvahu;
h) majitel patentu, sídlo (bydlitì), popøípadì
jeho zástupce);
i) zatøídìní vynálezu podle mezinárodního patentového tøídìní;
j) pøíjmení, jméno a bydlitì pùvodce vynálezu;
k) pøípadné udìlení dodatkového ochranného
osvìdèení;
l) pøevod patentu;
m) licence;
n) nabídka licence;
o) nucená licence;
p) právo pøedchozího uivatele;
r) zruení, popøípadì èásteèné zruení patentu;
s) platby správních poplatkù za patent;
t) zánik patentu;
u) dalí rozhodné údaje.

ODDÍL ÈTVRTÝ
ØÍZENÍ URÈOVACÍ, ØÍZENÍ O ZRUENÍ
PATENTU, ØÍZENÍ O NUCENÉ LICENCI
A ØÍZENÍ O ZMÌNÌ AUTORSKÉHO
OSVÌDÈENÍ NA PATENT
§ 20
Øízení urèovací
(1) ádost o urèení, zda urèitý pøedmìt spadá èi nespadá do rozsahu urèitého patentu, podává se u Úøadu
písemnì ve dvou vyhotoveních.
(2) V ádosti je tøeba osvìdèit právní zájem na urèení, uvést potøebné údaje a pøipojit podklady potøebné
k vydání rozhodnutí. Podklady se pøedkládají ve ètyøech
vyhotoveních.
(3) Úøad vyzve úèastníky øízení, aby se k ádosti
vyjádøili, a je-li tøeba, pøedloili potøebné podklady. Nevyjádøí-li se ve stanovené lhùtì, není to na pøekáku rozhodnutí o ádosti.
§ 21

§ 17

Øízení o zruení patentu

Zápis licence

(1) Návrh na zruení patentu se podává u Úøadu ve
dvou vyhotoveních.

(1) ádost o zápis licenèní smlouvy do patentového
rejstøíku se podává písemnì u Úøadu.

(2) Návrh musí být vìcnì odùvodnìn a zároveò musí
být doloeny nebo navreny dùkazní prostøedky.

(2) K ádosti se pøikládají dvì vyhotovení licenèní
smlouvy, z ní musí být zøejmé oznaèení vynálezu, k jeho vyuití se poskytuje licence,, nabyvatel práv z licence a rozsah poskytnutých práv.

(3) Úøad vyzve majitele patentu, aby se k návrhu
vyjádøil; nevyjádøí-li se ve stanovené lhùtì, není to na
pøekáku rozhodnutí o návrhu.
§ 22

ODDÍL TØETÍ

Øízení o nucené licenci

ØÍZENÍ O MEZINÁRODNÍ PØIHLÁCE
VYNÁLEZU

(1) ádost o udìlení nucené licence se podává u Úøadu písemnì ve dvojím vyhotovení.

§ 18

(2) ádost musí být vìcnì odùvodnìna a doloena.

Mezinárodní pøihláky vynálezù (dále jen mezinárodní pøihláky) podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona
se podávají u Úøadu v trojím vyhotovení v jazyce anglickém, nebo nìmeckém, nebo francouzském, nebo ruském v závislosti na jednacím jazyku orgánu pro mezinárodní reeri.

(3) V rozhodnutí o udìlení nucené licence Úøad uvede rozsah licence.

§ 19

(1) Pùvodce vynálezu uvedeného v ustanovení § 81
odst. 4 zákona podává ádost o pøevod platného autorského osvìdèení na patent u Úøadu dvojmo.

§ 23
Øízení o zmìnì autorského osvìdèení
na patent

(1) Pøihlaovatel mezinárodní pøihláky, jí se ádá
o udìlení patentu v Èeské republice na základì mezinárodní smlouvy, je povinen pøedloit Úøadu ve lhùtì
31 mìsícù od vzniku práva pøednosti trojmo její pøeklad do èeského jazyka a zaplatit pøísluné poplatky
podle zvlátního pøedpisu.

(2) Vytvoøilo-li vynález uvedený v odstavci 1 více
pùvodcù spoleènou tvùrèí prací, musí podat ádost o pøevod autorského osvìdèení na patent spoleènì. Nemají-li
spolupùvodci spoleèného zástupce, uvedou v ádosti
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HLAVA DRUHÁ

jméno a adresu toho, komu má být rozhodnutí Úøadu
doruèeno.

(§24 - §43)

(3) ádost o zmìnu autorského osvìdèení na patent
musí obsahovat název vynálezu, èíslo autorského osvìdèení a datum jeho udìlení a oznaèení organizace, která
má k vynálezu právo hospodaøení nebo byla tímto právem povìøena.

zruena

HLAVA TØETÍ
ZÁVÌREÈNÉ USTANOVENÍ

(4) Úøad ádost o zmìnu autorského osvìdèení na
patent zveøejní ve Vìstníku. K pøevodu autorského
osvìdèení na patent mùe kdokoliv podat ve lhùtì 3
mìsícù od zveøejnìní ádosti o zmìnu autorského osvìdèení na patent námitky. Zmekání této lhùty nelze prominout.

§ 44
Tato vyhláka nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 1991.
Pøedseda:

(5) Úøad rozhodnutí o zmìnì autorského osvìdèení
na patent zveøejní ve Vìstníku.

Ing. Jakl v. r.

VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL
Èl. II vyhláky è. 21/2002 Sb.

(6) Patent udìlený na základì ádosti o zmìnu autorského osvìdèení na patent platí 15 let od data podání
pøihláky vynálezu; práva z patentu udìleného na základì ádosti o zmìnu autorského osvìdèení na patent vzniknou ode dne zveøejnìní ádosti o zmìnu autorského
osvìdèení na patent ve Vìstníku.

Pøechodné ustanovení
Lhùta 31 mìsícù stanovená v § 19 se týká vech mezinárodních pøihláek v øízení, u nich k datu nabytí úèinnosti této vyhláky neuplynula.
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