INFORMACE PRO PŘIHLAŠOVATELE VYNÁLEZŮ
Podání přihlášek a řízení o přihláškách vynálezů a práva a povinnosti vyplývající z patentů na vynálezy jsou upraveny zákonem
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, a vyhláškou č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů
a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb., a dále pak zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákonem č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, v platném znění. Formální úprava přihlášky je stanovena platnou Instrukcí předsedy Úřadu průmyslového
vlastnictví.
Další text této Informace má pouze podpůrně zdůraznit vybrané aspekty dané problematiky a nemůže nahradit plný text právních
norem.
O udělení patentu se žádá přihláškou vynálezu se žádostí o udělení patentu podanou na předepsaném formuláři u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad). Přihlášku lze podat poštou, elektronicky nebo osobně v podatelně Úřadu. Přihláška musí obsahovat
formulář žádosti o udělení patentu v jednom vyhotovení a dále pak popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, případně výkresy,
a anotaci, to vše ve trojím vyhotovení, z nichž jedno musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci. Jedno z vyhotovení musí být
podepsáno přihlašovatelem nebo jeho zástupcem.
V přihlášce musí být uvedeno, kdo je původcem předmětu přihlášky vynálezu.
Přihláška smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezů navzájem spojených tak, že uskutečňují jedinou vynálezeckou
myšlenku. Vynález musí být v přihlášce vynálezu vysvětlen tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit.
Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce a na výzvu Úřadu je v jím stanovené lhůtě prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.
Úřad podrobí přihlášku vynálezu předběžnému průzkumu, tj. zda neobsahuje zjevně nepatentovatelná řešení a zda nemá nedostatky, které brání jejímu zveřejnění. Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad přihlášku zveřejní a toto zveřejnění oznámí
ve Věstníku Úřadu.
Úplný průzkum Úřad provede na žádost přihlašovatele či jiné osoby nebo jej může provést z moci úřední. Žádost o provedení
úplného průzkumu musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a nelze ji vzít zpět. Uvedenou lhůtu nelze
prodloužit a její zmeškání nelze prominout.
Řízení o přihlášce vynálezu vede Úřad s přihlašovatelem nebo s jím stanoveným zástupcem. Původce vynálezu, pokud není
současně přihlašovatelem, není účastníkem řízení.
Konkrétní výši správních poplatků za úkony prováděné Úřadem stanoví Sazebník správních poplatků, který je přílohou zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, v platném znění. Správní poplatky se platí při
podání a poplatek za každý požadovaný úkon musí být uhrazen samostatně.
Rozsah patentové ochrany je určen patentovými nároky.
Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu. Za udržování platnosti patentů je majitel povinen platit každoročně udržovací poplatky podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích
za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů.
Původce může písemně požádat Úřad, aby jeho jméno nebylo uvedeno při zveřejnění přihlášky vynálezu a oznámení o udělení
patentu ve Věstníku Úřadu.
Bližší informace je možno získat v Informačním středisku Úřadu nebo na www.upv.cz .
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