Smlouva o patentové spolupráci (PCT*)

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI
pøijatá ve Washingtonu dne 19. èervna 1970,
zmìnìná dne 28. záøí 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. øíjna 2001
(sdìl. fed. min. zahr. vìcí è. 296/1991Sb., ve znìní pozdìjích zmìn)
Smluvní státy
pøejíce si pøispìt k pokroku vìdy a techniky,
pøejíce si zdokonalit právní ochranu vynálezù,
pøejíce si zjednoduit a zhospodárnit získání ochrany pro vynálezy tam, kde je ochrana poadována ve více
zemích,
pøejíce si usnadnit a urychlit pøístup veøejnosti k technickým informacím obsaeným v listinách popisujících nové
vynálezy,
pøejíce si podpoøit a urychlit hospodáøský pokrok rozvojových zemí pøijetím opatøení ke zvýení úèinnosti jejich
národních nebo regionálních právních systémù pro ochranu vynálezù, poskytováním snadno pøístupných informací o existenci technických øeení odpovídajících jejich specifickým potøebám a usnadnìním pøístupu ke stále
vzrùstajícímu rozsahu moderní techniky,
v pøesvìdèení, e spolupráce mezi národy podstatnì usnadní dosaení tìchto cílù,
uzavøely tuto smlouvu.

Úvodní ustanovení
Èlánek 1
Zøízení Unie

(iii)

(1) Státy, které jsou èleny Smlouvy (dále jen "smluvní státy"), vytváøejí Unii pro spolupráci pøi podávání pøihláek na ochranu vynálezù, pøi provádìní reerí k nim a
pøi jejich prùzkumu, jako i pro poskytování speciálních
technických slueb. Tato Unie se nazývá Mezinárodní
unie pro patentovou spolupráci.

(iv)

(v)

(2) ádné ustanovení Smlouvy nelze vykládat tak, e
by to bylo na úkor práv podle ustanovení Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví obèana zemì,
která je èlenem této úmluvy, nebo toho, kdo má v takové
zemi pobyt.

(vi)

(vii)

Èlánek 2
Vymezení pojmù

(viii)

Pro úèely této Smlouvy a Provádìcího pøedpisu, pokud není výslovnì uvedeno jinak:
(i) pojmem "pøihláka" se rozumí pøihláka na
ochranu vynálezu; vechny odkazy na "pøihláku" se rozumìjí odkazy na pøihláky
o udìlení patentu na vynález, autorského
osvìdèení na vynález, osvìdèení na uitný
vzor, uitného vzoru, dodatkového patentu
nebo osvìdèení na vynález a dodatkového
osvìdèení na uitný vzor;
(ii) odkazy na pojem "patent" se rozumìjí odkazy na patent na vynález, na autorské osvìdèení na vynález, na osvìdèení na uitný vzor,
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(ix)
(x)

(xi)
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na uitný vzor, na dodatkový patent nebo
osvìdèení, na dodatkové autorské osvìdèení na vynález a na dodatkové osvìdèení na
uitný vzor;
pojmem "národní patent" se rozumí patent
udìlený národním úøadem;
pojmem "regionální patent" se rozumí patent
udìlený národním nebo mezivládním orgánem
oprávnìným udìlovat patenty s úèinky ve
více ne jednom státì;
pojmem "regionální pøihláka" se rozumí pøihláka na regionální patent;
odkazy na "národní pøihláku" se rozumìjí odkazy na pøihláky o udìlení národních patentù a regionálních patentù s výjimkou pøihláek podaných podle Smlouvy;
pojmem "mezinárodní pøihláka" se rozumí pøihláka podaná podle Smlouvy;
vechny odkazy na "pøihláku" se rozumìjí
odkazy na mezinárodní pøihláky nebo národní pøihláky;
vechny odkazy na "patent" se rozumìjí odkazy na národní patenty a regionální patenty;
vechny odkazy na "národní zákonodárství"
se rozumìjí odkazy na národní zákonodárství
smluvního státu nebo jde-li o regionální pøihláku nebo o regionální patent, na smlouvu,
která upravuje podávání regionálních pøihláek nebo udìlování regionálních patentù;
pojmem "datum priority" pro úèely poèítání
lhùt se rozumí:
(a) u mezinárodní pøihláky, v ní byla uplatnìna priorita podle èlánku 8, datum podání
pøihláky, její priorita se takto uplatòuje;
(b) u mezinárodní pøihláky s nìkolika uplatnìnými prioritami podle èlánku 8 datum po-
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dání nejstarí pøihláky, její priorita se takto uplatòuje;
(c) u mezinárodní pøihláky bez uplatnìné priority podle èlánku 8 datum mezinárodního
podání takové pøihláky;
pojmem "národní úøad" se rozumí vládní orgán smluvního státu povìøený udìlováním
patentù; odkazy na "národní úøad" se rozumìjí rovnì odkazy na jakýkoliv mezivládní
orgán povìøený více státy udìlováním regionálních patentù, jestlie alespoò jeden z tìchto státù je smluvním státem a jestlie tyto státy povìøily uvedený orgán výkonem povinností a práv, které tato Smlouva a Provádìcí
pøedpis stanoví pro národní úøady;
pojmem "urèený úøad" se rozumí národní úøad
státu urèeného pøihlaovatelem podle ustanovení hlavy I Smlouvy nebo úøad èinný pro
tento stát;
pojmem "zvolený úøad" se rozumí národní úøad
státu zvoleného pøihlaovatelem podle ustanovení hlavy II Smlouvy nebo úøad èinný pro
tento stát;
pojmem "pøijímací úøad" se rozumí národní
úøad nebo mezivládní organizace, kde byla
podána mezinárodní pøihláka;
pojmem "Unie" se rozumí Mezinárodní unie
pro patentovou spolupráci;
pojmem "Shromádìní" se rozumí Shromádìní Unie;
pojmem "Organizace" se rozumí Svìtová organizace pro duevní vlastnictví;
pojmem "Mezinárodní úøad" se rozumí Mezinárodní úøad Organizace a po dobu jejich existence Mezinárodní spojené úøady pro ochranu duevního vlastnictví (BIRPI);
pojmem "generální øeditel" se rozumí generální øeditel Organizace a po dobu existence BIRPI - øeditel BIRPI.

(iii) odpovídat pøedepsanému poadavku jednotnosti vynálezu;
(iv) být podrobena úhradì pøedepsaných poplatkù.
Èlánek 4
ádost
(1) ádost musí obsahovat:
(i) návrh, aby mezinárodní pøihláka byla projednána podle Smlouvy;
(ii) urèení smluvního státu nebo státù, kde se
poaduje ochrana vynálezu na základì mezinárodní pøihláky ("urèené státy"); jestlie
lze v nìkterém urèeném státì získat regionální patent a jestlie si pøihlaovatel pøeje získat radìji patent regionální ne národní, je to
tøeba uvést v ádosti; jestlie pøihlaovatel
nemùe omezit podle smlouvy o regionálním
patentu svou pøihláku jen na nìkteré úèastnické státy Smlouvy, pak urèení jednoho z
tìchto státù a poadavek na udìlení regionálního patentu budou posuzovány jako urèení vech zmínìných státù; jestlie podle
národního zákonodárství urèeného státu se
povauje urèení tohoto státu za regionální
pøihláku, pak takové urèení bude posuzováno jako poadavek na udìlení regionálního patentu;
(iii) jméno a dalí pøedepsané údaje o pøihlaovateli a zástupci (je-li pøihlaovatel zastoupen);
(iv) název vynálezu;
(v) jméno a dalí pøedepsané údaje o vynálezci,
pokud národní zákonodárství alespoò jednoho z urèených státù vyaduje uvedení tìchto
údajù pøi podání národní pøihláky. Jinak lze
uvedené údaje uvést buï v ádosti, nebo ve
zvlátních podáních zaslaných kadému z urèených úøadù, jejich národní zákonodárství
tyto údaje vyaduje, avak dovoluje jejich
pøedloení pozdìji ne pøi podání národní pøihláky.

HLAVA I

(2) Urèení kadého smluvního státu podléhá zaplacení pøedepsaného poplatku v pøedepsané lhùtì.

Mezinárodní pøihláka
a mezinárodní reere

(3) Pokud pøihlaovatel neádá o jiné druhy ochrany podle èlánku 43, platí, e urèením se poaduje ochrana spoèívající v udìlení patentu urèeným státem nebo
pro urèený stát. Pro úèely tohoto odstavce neplatí èlánek 2 (ii).

Èlánek 3
Mezinárodní pøihláka
(1) Pøihláky na ochranu vynálezù v kterémkoliv
smluvním státì mohou být podávány jako mezinárodní
pøihláky podle této Smlouvy.

(4) Jestlie není v ádosti uvedeno jméno a dalí pøedepsané údaje o vynálezci, nebude to mít ádné následky v tìch urèených státech, jejich národní právo sice
tyto údaje vyaduje, avak dovoluje jejich pøedloení
pozdìji ne pøi podání národní pøihláky. Nejsou-li tyto
údaje uvedeny ve zvlátním podání, nebude to mít ádné
následky v tìch urèených státech, jejich národní právo
tyto údaje nevyaduje.

(2) Mezinárodní pøihláka obsahuje v souladu s touto Smlouvou a Provádìcím pøedpisem ádost, popis, jeden nebo více nárokù, jeden nebo více výkresù (kde je to
tøeba) a anotaci.
(3) Úèelem anotace je jen technická informace a nelze
ji uít k jinému úèelu, zejména ne pro výklad rozsahu poadované ochrany.

Èlánek 5
Popis

(4) Mezinárodní pøihláka musí
(i) být v pøedepsaném jazyce;
(ii) odpovídat pøedepsaným poadavkùm na vnìjí úpravu;

V popise musí být vynález vysvìtlen dostateènì jasnì a úplnì tak, aby podle vynálezu mohl postupovat odborník.
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Èlánek 6
Nároky

Èlánek 10
Pøijímací úøad

Nárok nebo nároky musí definovat pøedmìt, o jeho
ochranu se ádá. Nároky musí být jasné a struèné. Musí
se zcela opírat o popis.

Mezinárodní pøihláka se podává u stanoveného pøijímacího úøadu, který ji pøezkoumá a projedná tak, jak je
stanoveno ve Smlouvì a v Provádìcím pøedpisu.

Èlánek 7
Výkresy

Èlánek 11
Datum podání a úèinky mezinárodní
pøihláky

(1) S výhradou ustanovení odst. (2) (ii) se výkresy poadují tehdy, jsou-li nutné pro pochopení vynálezu.

(1) Pøijímací úøad uzná za datum mezinárodního podání datum, kdy mezinárodní pøihláka dola, a to za pøedpokladu, e k okamiku jejího pøijetí zjistí, e:
(i) pøihlaovatel není zøejmì zbaven práva, a to
z dùvodu pobytu nebo obèanství, podat mezinárodní pøihláku u pøijímacího úøadu;
(ii) mezinárodní pøihláka je v pøedepsaném jazyce;
(iii) mezinárodní pøihláka obsahuje alespoò tyto
náleitosti:
(a) údaj, e jde o mezinárodní pøihláku
(b) urèení alespoò jednoho smluvního státu
(c) jméno pøihlaovatele stanoveným zpùsobem
(d) èást, která je zjevnì popis
(e) èást, která je zjevnì nárok nebo nároky.

(2) V pøípadì, kdy to není nutné pro pochopení vynálezu, avak povaha vynálezu pøipoutí vysvìtlení pomocí výkresù;
(i) pøihlaovatel mùe pøipojit takové výkresy
k mezinárodní pøihláce pøi podání;
(ii) kadý urèený úøad mùe poadovat, aby mu
pøihlaovatel takové výkresy pøedloil ve stanovené lhùtì.
Èlánek 8
Uplatnìní priority
(1) Mezinárodní pøihláka mùe obsahovat prohláení podle ustanovení Provádìcího pøedpisu, kterým se
uplatòuje priorita jedné nebo více døívìjích pøihláek
podaných v nìkterém èlenském státì Paøíské úmluvy na
ochranu prùmyslového vlastnictví nebo s úèinností pro
takový stát.

(2) (a) Jestlie pøijímací úøad zjistí, e mezinárodní
pøihláka v dobì, kdy dola, nesplòovala poadavky uvedené v odstavci (1), vyzve pøihlaovatele, aby pøedloil
ve smyslu Provádìcího pøedpisu poadovanou opravu.

(2) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) podmínky a úèinky priority uplatnìné prohláením podle
odstavce (1) se øídí ustanovením èlánku 4 Stockholmského znìní Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového
vlastnictví.
(b) Mezinárodní pøihláka, pro kterou se uplatòuje priorita jedné nebo nìkolika døívìjích pøihláek
podaných ve smluvním státì nebo s úèinností pro
smluvní stát, mùe obsahovat urèení tohoto státu.
V pøípadì, e se v mezinárodní pøihláce uplatòuje
priorita jedné nebo nìkolika národních pøihláek podaných v urèeném státì nebo s úèinností pro urèený
stát, nebo priorita mezinárodní pøihláky, ve které byl
urèen jen jeden stát, podmínky a úèinky uplatnìní
priority v tomto státì se øídí národním právem tohoto
státu.

(b) Jestlie pøihlaovatel této výzvy ve smyslu
Provádìcího pøedpisu vyhoví, pøijímací úøad uzná za datum mezinárodního podání datum, kdy dola poadovaná oprava.
(3) S výhradou èlánku 64 (4) má kadá mezinárodní
pøihláka, která splòuje poadavky bodù (i) a (iii) odstavce (1) a u ní bylo uznáno datum mezinárodního podání, úèinky jako øádná národní pøihláka v kadém urèeném státì od data mezinárodního podání, pøièem se toto
datum povauje za datum skuteèného podání v kadém
urèeném státì.
(4) Kadá mezinárodní pøihláka, která splòuje poadavky uvedené v bodech (i) a (iii) odstavce (1), má
stejné úèinky jako øádná národní pøihláka ve smyslu
Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví.

Èlánek 9
Pøihlaovatel

Èlánek 12
Pøedání mezinárodní pøihláky
Mezinárodního úøadu a orgánu
pro mezinárodní reeri

(1) Kadý obèan smluvního státu nebo ten, kdo má
ve smluvním státì pobyt, mùe podat mezinárodní pøihláku.

(1) Jedno vyhotovení mezinárodní pøihláky si ponechá pøijímací úøad ("pøijímací vyhotovení"), jedno vyhotovení ("archivní vyhotovení") se pøedá Mezinárodnímu úøadu a dalí vyhotovení ("reerní vyhotovení")
se pøedá pøíslunému orgánu pro mezinárodní reeri
uvedenému v èlánku 16, podle ustanovení Provádìcího
pøedpisu.

(2) Shromádìní mùe rozhodnout o tom, e se obèanùm kterékoliv èlenské zemì Paøíské úmluvy na ochranu
prùmyslového vlastnictví, která není úèastníkem této
smlouvy, a tìm, kdo mají v takové zemi pobyt, povoluje
podávat mezinárodní pøihláky.
(3) Pojmy pobytu a obèanství, jako i aplikaci tìchto
pojmù v pøípadech, kde jde o nìkolik pøihlaovatelù nebo
kdy nejde o tyté pøihlaovatele pro vechny urèené státy, stanoví Provádìcí pøedpis.

(2) Archivní vyhotovení se povauje za autentické
vyhotovení mezinárodní pøihláky.
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(4) Jestlie po uznání data mezinárodního podání pøijímací úøad v pøedepsané lhùtì zjistí, e nìkterý z poadavkù uvedených v bodech (i) a (iii) èlánku 11 (1) nebyl
k tomuto datu splnìn, bude se taková pøihláka povaovat za vzatou zpìt a pøijímací úøad o tom vydá usnesení.

(3) Mezinárodní pøihláka se povauje za vzatou zpìt,
jestlie Mezinárodní úøad neobdrí archivní vyhotovení
v pøedepsané lhùtì.
Èlánek 13
Vyhotovení mezinárodní pøihláky
pro urèené úøady

Èlánek 15
Mezinárodní reere

(1) Kadý urèený úøad mùe poádat Mezinárodní
úøad, aby mu pøedal vyhotovení mezinárodní pøihláky
jetì pøed oznámením podle èlánku 20 a Mezinárodní
úøad pøedá urèenému úøadu toto vyhotovení v co nejkratí dobì po uplynutí jednoho roku od data priority.

(1) Kadá mezinárodní pøihláka se podrobí mezinárodní reeri.
(2) Cílem mezinárodní reere je zjitìní relevantního
známého stavu techniky.

(2) (a) Pøihlaovatel mùe pøedat vyhotovení své mezinárodní pøihláky kterémukoliv urèenému úøadu kdykoliv.

(3) Mezinárodní reere se provede na základì nárokù s pøihlédnutím k popisu a pøípadným výkresùm.
(4) Orgán pro mezinárodní reeri uvedený v èlánku
16 zjistí podle svých moností v maximální moné míøe relevantní známý stav techniky a v kadém pøípadì pøezkoumá
dokumentaci stanovenou v Provádìcím pøedpisu.

(b) Pøihlaovatel mùe kdykoliv poádat Mezinárodní úøad, aby pøedal vyhotovení jeho mezinárodní
pøihláky kterémukoliv urèenému úøadu, a Mezinárodní
úøad zale toto vyhotovení urèenému úøadu v co nejkratí dobì.

(5) (a) Jestlie to pøipoutí národní zákonodárství
smluvního státu, u jeho národního úøadu nebo úøadu
pro nìj èinného podává pøihlaovatel národní pøihláku,
mùe pøihlaovatel takové národní pøihláky za podmínek stanovených národním zákonodárstvím ádat, aby
na tuto pøihláku byla provedena reere obdobná mezinárodní reeri ("reere-mezinárodního typu").

(c) Kadý národní úøad mùe oznámit Mezinárodnímu úøadu, e si nepøeje dostávat vyhotovení podle
pododstavce (b); v tomto pøípadì tento pododstavec se
na uvedený úøad nevztahuje.
Èlánek 14
Nìkteré nedostatky mezinárodní pøihláky

(b) Národní úøad smluvního státu nebo úøad èinný pro tento stát, mùe, pokud to dovoluje národní zákonodárství tohoto státu, podrobit reeri mezinárodního
typu vechny národní pøihláky u nìj podané.

(1) (a) Pøijímací úøad pøezkoumá, zda mezinárodní
pøihláka:
(i) je podepsána v souladu s Provádìcím pøedpisem;
(ii) obsahuje pøedepsané údaje o pøihlaovateli;
(iii) obsahuje název vynálezu;
(iv) obsahuje anotaci;
(v) odpovídá v rozsahu stanoveném Provádìcím pøedpisem poadavkùm na vnìjí
úpravu.

(c) Reeri mezinárodního typu provede orgán
pro mezinárodní reeri uvedený v èlánku 16, který by
byl pøísluný pro provedení mezinárodní reere, kdyby
byla pøihláka národní pøihlákou mezinárodní a byla
podána u úøadu uvedeného v pododstavcích (a) a (b).
Jestlie je národní pøihláka sepsána v jazyce, ve kterém
orgán pro mezinárodní reeri pøihláky neprojednává,
reere mezinárodního typu se provede na podkladì pøihlaovatelem pøiloeného pøekladu do jazyka pøedepsaného pro mezinárodní pøihláky, v nìm se tento orgán
zavázal mezinárodní pøihláky pøijímat. Národní pøihláka
a pøeklad, je-li poadován, se pøedkládají ve formì pøedepsané pro mezinárodní pøihláky.

(b) Jestlie pøijímací úøad zjistí v tomto smìru nìjaký nedostatek, vyzve pøihlaovatele, aby opravil mezinárodní pøihláku v pøedepsané lhùtì; v pøípadì, e se
tak nestane, bude pøihláka povaována za vzatou zpìt a
pøijímací úøad o tom vydá usnesení.

Èlánek 16
Orgán pro mezinárodní reeri

(2) Jestlie mezinárodní pøihláka odkazuje na výkresy, které ve skuteènosti nejsou k pøihláce pøipojeny,
pøijímací úøad o tom uvìdomí pøihlaovatele, a ten je
mùe pøedloit v pøedepsané lhùtì; jestlie tak uèiní,
povauje se za datum mezinárodního podání pøihláky
datum, kdy pøijímacímu úøadu výkresy doly. Jinak platí, e odkaz na výkresy nebyl uèinìn.

(1) Mezinárodní reeri provádí orgán pro mezinárodní
reeri; mùe to být buï národní úøad nebo mezivládní
organizace, jako Mezinárodní patentový institut, k jejich
úkolùm patøí sestavování zpráv o reerích provedených
v materiálech ke stavu techniky v souvislosti s vynálezy,
které jsou pøedmìtem pøihlaovacího øízení.

(3) (a) Jestlie pøijímací úøad zjistí, e poplatky podle
èlánku 3 (4) nebyly zaplaceny v pøedepsaných lhùtách
nebo nebyl zaplacen poplatek podle èlánku 4 (2) za ádný z urèených státù, povauje se mezinárodní pøihláka
za vzatou zpìt a pøijímací úøad o tom vydá usnesení.

(2) Jestlie pøed vytvoøením jediného orgánu pro mezinárodní reeri existuje nìkolik orgánù pro mezinárodní
reeri, pak kadý pøijímací úøad urèí orgán nebo orgány
pro mezinárodní reeri pøísluné pro provedení reere
na mezinárodní pøihláky podané u tohoto úøadu, a to
v souladu s pøíslunou dohodou podle odstavce (3) (b).

(b) Jestlie pøijímací úøad zjistí, e poplatek podle
èlánku 4 (2) byl v pøedepsané lhùtì zaplacen za jeden
nebo více urèených státù, ne vak za vechny, pak urèení
tìch státù, za které nebylo ve lhùtì zaplaceno, se povauje za vzaté zpìt a pøijímací úøad o tom vydá usnesení.

(3) (b) Orgány pro mezinárodní reeri budou urèeny Shromádìním. Kadý národní úøad a kadá mezivládní organizace, které vyhovují poadavkùm uvedeným
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v pododstavci (c), mohou být urèeny jako orgán pro mezinárodní reeri.

ty èásti mezinárodní pøihláky, které se týkají vynálezù,
za nì byly uvedené poplatky zaplaceny.

(b) Podmínkou urèení je souhlas pøísluného národního úøadu nebo mezivládní organizace a uzavøení dohody mezi takovým úøadem nebo organizací a Mezinárodním úøadem, pøièem dohodu schvaluje Shromádìní.
Dohoda stanoví práva a povinnosti stran, zejména právní závazek zmínìného úøadu nebo organizace, e bude
aplikovat a dodrovat vechna obecná pravidla pro provádìní mezinárodní reere.

(b) Národní zákonodárství kteréhokoliv urèeného
státu mùe stanovit, e v pøípadech, kdy národní úøad tohoto státu shledá, e výzva podle pododstavce (a) byla
uèinìna orgánem pro mezinárodní reeri oprávnìnì a e
pøihlaovatel nezaplatil vechny dodateèné poplatky, budou ty èásti mezinárodní pøihláky, které v dùsledku toho
nebyly pøedmìtem reere, povaovány, pokud jde o úèinky
v tomto státì, za vzaté zpìt, pokud pøihlaovatel nezaplatí
zvlátní poplatek národnímu úøadu tohoto státu.

(c) Provádìcí pøedpis stanoví minimální poadavky, zejména pokud jde o pracovní síly a dokumentaci, které musí kadý úøad nebo organizace splnit døíve,
ne dojde k urèení, a kterým musí vyhovovat po celou
dobu urèení.

Èlánek 18
Mezinárodní reerní zpráva
(1) Mezinárodní reerní zpráva musí být zpracována v pøedepsané lhùtì a pøedepsanou formou.

(d) Urèení platí pro stanovené období a lze je prodlouit o dalí období.

(2) Mezinárodní reerí zprávu pøedá orgán pro mezinárodní reeri pøihlaovateli a Mezinárodnímu úøadu
hned po zpracování.

(e) Døíve ne Shromádìní rozhodne o urèení
nìkterého národního úøadu nebo mezivládní organizace, nebo o prodlouení urèení, a nebo døíve ne dá
souhlas ke skonèení urèení, a nebo døíve ne dá souhlas ke skonèení urèení, vyslechne Shromádìní pøísluný úøad nebo organizaci a zjistí názor Výboru pro
technickou spolupráci uvedeného v èlánku 56 hned po
jeho zøízení.

(3) Mezinárodní reerní zprávu nebo rozhodnutí
podle èlánku 17 (2) (a) je tøeba pøeloit podle ustanovení
Provádìcího pøedpisu. Pøeklady musí být provedeny Mezinárodním úøadem nebo pod jeho odpovìdností.
Èlánek 19
Úprava nárokù v øízení pøed
Mezinárodním úøadem

Èlánek 17
Øízení pøed orgánem pro mezinárodní
reeri

(1) Poté, kdy pøihlaovatel obdrel mezinárodní reerní zprávu, má právo na jednu úpravu nárokù mezinárodní pøihláky tím, e upravené nároky podá v pøedepsané lhùtì u Mezinárodního úøadu. Souèasnì mùe
pøedloit zpùsobem stanoveným v Provádìcím pøedpise
struèné sdìlení, v nìm podá vysvìtlení k úpravám
a oznaèí, jaký vliv mají úpravy na popis a výkresy.

(1) Øízení pøed orgánem pro mezinárodní reeri se
øídí ustanoveními Smlouvy, Provádìcího pøedpisu a dohody, kterou uzavøe Mezinárodní úøad s uvedeným orgánem v souladu se Smlouvou a Provádìcím pøedpisem.
(2) (a) Jestlie orgán pro mezinárodní reeri má za to:
(i) e se mezinárodní pøihláka týká pøedmìtu, na nìj se reerní povinnost orgánu
pro mezinárodní reeri ve smyslu Provádìcího pøedpisu nevztahuje, pøièem orgán v takovém konkrétním pøípadì rozhodne, e reeri provádìt nebude, nebo
(ii) e popis, nároky nebo výkresy neodpovídají pøedepsaným poadavkùm do té míry,
e nelze provést øádnou reeri,

(2) Úpravy nesmìjí pøesahovat rozsah vynálezu uvedený v mezinárodní pøihláce pøi podání.
(3) Jestlie národní právo nìkterého z urèených státù
dovoluje úpravy nad uvedený rozsah, nedodrení odstavce (2) nemá v tomto státì ádné následky.
Èlánek 20
Postoupení urèeným úøadùm
(1) (a) Mezinárodní pøihláka spolu s mezinárodní
reerní zprávou vèetnì oznaèení nárokù podle èlánku
17 (2) (b) nebo s rozhodnutím podle èlánku 17 (2) (a)
bude postoupena kadému urèenému úøadu podle ustanovení Provádìcího pøedpisu, pokud se urèený úøad tohoto poadavku z èásti nebo zcela nevzdá.

vydá o tom uvedený orgán usnesení a uvìdomí pøihlaovatele a Mezinárodní úøad o tom, e mezinárodní reerí zpráva nebude zpracována.
(b) Jestlie se zjistí, e nìkterý z pøípadù uvedených v odstavci (a) nastal jen v souvislosti s nìkterými
nároky, budou v mezinárodní reerní zpráva tyto nároky oznaèeny, kdeto o ostatních nárocích bude zpráva
zpracována podle èlánku 18.

(b) Postupuje se také pøeklad (je-li pøedepsán)
uvedené zprávy nebo usnesení.
(2) Jestlie nároky byly upraveny podle ustanovení
èlánku 19 (1), postoupí se buï plný text nárokù pùvodnì
podaných i upravených nebo plný text nárokù pùvodnì
podaných s uvedením úprav a rovnì pøípadné sdìlení
podle èlánku 19 (1).

(3) (a) Jestlie podle názoru orgánu pro mezinárodní reeri neodpovídá mezinárodní pøihláka poadavku
jednotnosti vynálezu, stanovenému Provádìcím pøedpisem, vyzve orgán pøihlaovatele, aby zaplatil dodateèné
poplatky. Orgán pro mezinárodní reeri zpracuje mezinárodní reerí zprávu pro ty èásti mezinárodní pøihláky, které se týkají vynálezu uvedeného v nárocích na prvním místì ("hlavní vynález"), a jestlie byly vyádané
dodateèné poplatky zaplaceny v pøedepsané lhùtì, i pro

(3) Na ádost urèeného úøadu nebo pøihlaovatele
zale jim orgán pro mezinárodní reeri, v souladu s ustanovením Provádìcího pøedpisu, kopii materiálù citovaných v mezinárodní reerní zprávì.
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Èlánek 23
Odklad národního øízení

Èlánek 21
Mezinárodní zveøejnìní

(1) ádný urèený úøad nebude vyøizovat mezinárodní
pøihláku ani provádìt její prùzkum pøed uplynutím pøísluné lhùty podle èlánku 22.

(1) Mezinárodní úøad zveøejòuje mezinárodní pøihláky.
(2) (a) S výhradou ustanovení uvedených v pododstavci (b) a èlánku 64 (3) bude mezinárodní zveøejnìní
mezinárodní pøihláky provedeno ihned po uplynutí 18
mìsícù od data priority takové pøihláky.

(2) Bez zøetele k ustanovení odstavce (1) mùe kadý urèený úøad vyøizovat mezinárodní pøihláku a provádìt její prùzkum kdykoliv na výslovnou ádost pøihlaovatele.

(b) Pøihlaovatel mùe poádat Mezinárodní
úøad, aby zveøejnil jeho mezinárodní pøihláku kdykoliv
pøed uplynutím lhùty uvedené v pododstavci (a). Mezinárodní úøad bude pak postupovat tak, jak je stanoveno
v Provádìcím pøedpisu.

Èlánek 24
Monost ztráty úèinku
v urèených státech

(3) Mezinárodní reerní zpráva nebo rozhodnutí uvedené v èlánku 17 (2) (a) musí být zveøejnìny tak, jak je
pøedepsáno v Provádìcím pøedpisu.

(1) S výhradou ustanovení èlánku 25 v pøípadì níe
uvedeném v pododstavci (ii) ztrácí mezinárodní pøihláka úèinek stanovený v èlánku 11 (3) v kadém urèeném
státì a tato ztráta úèinku má stejné dùsledky jako vzetí
zpìt národní pøihláky v tomto státì:
(i) jestlie pøihlaovatel vezme zpìt svou mezinárodní pøihláku nebo urèení tohoto státu;
(ii) jestlie mezinárodní pøihláka se povauje za
vzatou zpìt podle ustanovení èlánkù 12 (3),
14 (1) (b), 14 (3) (a) nebo 14 (4), anebo jestlie se povauje za vzaté zpìt urèení onoho
státu podle ustanovení èlánku 14 (3) (b);
(iii) jestlie pøihlaovatel neprovede v pøísluné
lhùtì úkony uvedené v èlánku 22.

(4) Jazyk a forma mezinárodního zveøejnìní a ostatní
podrobnosti se øídí ustanoveními Provádìcího pøedpisu.
(5) Mezinárodní zveøejnìní se neuskuteèní, jestlie
mezinárodní pøihláka byla vzata zpìt, nebo má-li se za
to, e byla vzata zpìt døíve, ne byly uèinìny technické
pøípravy pro zveøejnìní.
(6) Jestlie mezinárodní pøihláka obsahuje výrazy
nebo výkresy, které podle názoru Mezinárodního úøadu
odporují dobrým mravùm nebo veøejnému poøádku nebo
které jsou podle jeho názoru hanlivé ve smyslu Provádìcího pøedpisu, mùe Mezinárodní úøad takové výkresy,
výrazy nebo údaje vylouèit ze zveøejnìní s tím, e uvede
místo a poèet slov nebo výkresù, které byly vylouèeny, a
dodá na ádosti jednotlivá vyhotovení vylouèených míst.

(2) Bez zøetele k ustanovení odstavce (1) mùe kadý
urèený úøad zachovat úèinek stanovený v èlánku 11 (3) i
v tom pøípadì, kdy se nepoaduje zachování takového
úèinku na základì èlánku 25 (2).

Èlánek 22
Vyhotovení, pøeklad a poplatky
urèeným úøadùm

Èlánek 25
Pøezkoumání urèenými úøady

(1) Pøihlaovatel dodá jedno vyhotovení mezinárodní
pøihláky kadému urèenému úøadu (pokud ji nedolo
k postoupení podle èlánku 20), jako i její pøeklad
(v souladu s pøedpisy) a zaplatí pøípadný národní poplatek, a to nejpozdìji do 30* mìsícù od data priority.
V pøípadì, e národní zákonodárství urèeného státu vyaduje jméno a dalí údaje o vynálezci, avak není tøeba je
sdìlit ji pøi podání národní pøihláky, je pøihlaovatel povinen, pokud tak ji neuèinil v ádosti, zaslat tyto údaje
národnímu úøadu tohoto státu nebo úøadu pro nìj èinnému nejpozdìji do 30* mìsícù, poèítáno od data priority.

(1) (a) Jestlie pøijímací úøad odmítl uznat datum mezinárodního podání anebo vydal usnesení, e mezinárodní pøihláka se povauje za vzatou zpìt, anebo kdy Mezinárodní úøad uèinil zjitìní podle èlánku 12 (3), zale
Mezinárodní úøad na ádost pøihlaovatele ihned kopie
vech dokladù zaloených ve spise kadému z urèených
úøadù, které pøihlaovatel uvede.
(b) Jestlie pøijímací úøad vydal usnesení, e urèení nìkterého státu se povauje za vzaté zpìt, zale
Mezinárodní úøad na ádost pøihlaovatele ihned kopie
vech dokladù zaloených ve spise národnímu úøadu
tohoto státu.

(2) Jestlie orgán pro mezinárodní reeri vydá rozhodnutí podle ustanovení èlánku 17 (2) (a), e nebude
zpracována zpráva o mezinárodní reeri, lhùta pro provedení úkonù zmínìných v odstavci (1) tohoto èlánku je
shodná se lhùtou uvedenou v odstavci (1).

(c) ádost uvedenou v pododstavci (a) nebo (b)
je nutno podat v pøedepsané lhùtì.
(2) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) a za
pøedpokladu, e pøípadný národní poplatek byl zaplacen
a popøípadì pøedepsaný pøeklad pøedloen ve stanovené
lhùtì, rozhodne kadý urèený úøad, zda odmítnutí, usne-

(3) Zákonodárství kadého smluvního státu mùe
k provedení úkonù uvedených v odstavcích (1) a (2) stanovit lhùty delí ne jsou lhùty tam uvedené.
*

Poznámka:
Lhùta 30 mìsícù, platná od 1. dubna 2002, se nevztahuje na urèený úøad, který oznámil Mezinárodnímu úøadu nesluèitenost
této zmìny s pouitelnými národními právními pøedpisy tohoto úøadu. Na tento urèený úøad se i po tomto datu vztahuje lhùta
20 mìsícù, platná do 31. bøezna 2002, a to tak dlouho, dokud trvá nesluèitelnost zmìnìného èlánku 22 (1) s pouitelnými
národními právními pøedpisy. Oznámení o této nesluèitelnosti a o vzetí zpìt tìchto oznámení jsou publikována Mezinárodním
úøadem ve Vìstníku.
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sení nebo zjitìní uvedené v odstavci (1) bylo oprávnìné podle ustanovení Smlouvy a Provádìcího pøedpisù;
jestlie shledá, e odmítnutí nebo usnesení bylo dùsledkem omylu nebo opominutí na stranì pøijímacího úøadu
nebo e zjitìní bylo dùsledkem omylu nebo opominutí
na stranì Mezinárodního úøadu, projedná mezinárodní
pøihláku, pokud jde o úèinky ve státì urèeného úøadu,
tak, jako kdyby k omylu nebo opominutí nedolo.

pisu týkající se známého stavu techniky slouí výluènì
pro úèely mezinárodního øízení a kadý smluvní stát mùe
tedy pøi rozhodování o patentovatelnosti vynálezu, který je pøedmìtem mezinárodní pøihláky, aplikovat své národní poadavky, pokud jde o známý stav techniky, a
ostatní podmínky patentovatelnosti, pokud nejde o poadavky na formu a obsah pøihláek.
(6) Národní právo mùe poadovat, aby pøihlaovatel pøedloil takový dùkaz o splnìní hmotnì právních podmínek patentovatelnosti, jaký toto právo pøedpisuje.

(b) Jestlie archivní vyhotovení dolo Mezinárodnímu úøadu po uplynutí lhùty pøedepsané v èlánku 12
(3) v dùsledku omylu nebo opominutí na stranì pøihlaovatele, platí ustanovení pododstavec (a) pouze za okolností uvedený v èlánku 48 (2).
Èlánek 26
Monost provádìní oprav u urèených úøadù

(7) Kadý pøijímací úøad a kadý urèený úøad, který
zaèal vyøizovat mezinárodní pøihláku, mùe aplikovat své
národní právo, pokud jde o poadavky na zastoupení
pøihlaovatele zástupcem oprávnìným zastupovat pøed
tímto úøadem a pokud jde o povinnost pøihlaovatele mít
v urèeném státì adresu pro doruèování.

ádný urèený úøad nezamítne mezinárodní pøihláku
z toho dùvodu, e nebyly splnìny poadavky Smlouvy
a Provádìcího pøedpisu, ani by pøed tím dal pøihlaovateli monost opravit uvedenou pøihláku v rozsahu a
v øízení stanoveném národním zákonodárstvím pro stejné nebo obdobné pøípady u národních pøihláek.

(8) Nic ve Smlouvì a v Provádìcím pøedpisu nebrání
tomu, aby kadý smluvní stát pouil taková opatøení, která povauje za nutná pro ochranu své národní bezpeènosti, a nebo omezil pro ochranu svých hospodáøských
zájmù právo svých obèanù nebo tìch, kdo mají v tomto
státì pobyt, podat mezinárodní pøihláku.

Èlánek 27
Národní poadavky

Èlánek 28
Úprava nárokù, popisu a výkresù
u urèených úøadù

(1) ádné národní zákonodárství nesmí poadovat,
aby mezinárodní pøihláka vyhovovala, po stránce formální nebo obsahové, jiným nebo dalím poadavkùm,
ne stanoví tato Smlouva a Provádìcí pøedpis.

(1) Pøihlaovateli bude dána monost, aby upravil
nároky, popis a výkresy u kadého urèeného úøadu
v pøedepsané lhùtì. ádný urèený úøad neudìlí patent
nebo neodmítne udìlení patentu pøed uplynutím této lhùty
s výjimkou výslovného souhlasu pøihlaovatele.

(2) Ustanovení odstavce (1) se nedotýkají ani pouití
ustanovení èlánku 7 (2), ani nebrání ádnému národnímu
zákonodárství, aby po zahájení øízení o mezinárodní pøihláce u urèeného úøadu poadovalo pøedloení:
(i) jména fyzické osoby, která je oprávnìna pøihlaovatele jako osobu právnickou zastupovat,
pokud pøihlaovatel právnickou osobou je;
(ii) dokladù, které nejsou souèástí mezinárodní
pøihláky, ale které jsou dùkazem o tvrzeních
nebo prohláeních v této pøihláce uèinìných,
vèetnì potvrzení mezinárodní pøihláky podpisem pøihlaovatele, byla-li tato pøihláka pøi
podání podepsána jeho zmocnìncem nebo
zástupcem.

(2) Úpravy nesmìjí pøesahovat rozsah vynálezu, jak
byl uveden v mezinárodní pøihláce pøi podání, ledae to
národní zákonodárství urèeného státu pøipoutí.
(3) Úpravy se provedou v souladu s národním zákonodárstvím urèeného státu, pokud není jinak stanoveno
Smlouvou a Provádìcím pøedpisem.
(4) Pokud urèený úøad vyaduje pøeklad mezinárodní
pøihláky, musí být úpravy provedeny v jazyce pøekladu.
Èlánek 29
Úèinky mezinárodního zveøejnìní

(3) Není-li pøihlaovatel pro nìkterý urèený stát podle národního práva tohoto státu oprávnìn podat národní
pøihláku vynálezu proto, e není vynálezcem, mùe urèený úøad mezinárodní pøihláku zamítnout.

(1) Pokud jde o ochranu jakýchkoliv práv pøihlaovatele v urèeném státì, úèinky mezinárodního zveøejnìní
mezinárodní pøihláky jsou v tomto státì s výhradou ustanovení odstavcù (2) a (4) stejné jako úèinky, které stanoví národní právo urèeného státu pro povinné národní
zveøejnìní národních pøihláek bez prùzkumu.

(4) Jestlie národní zákonodárství, pokud jde o formu
a obsah národní pøihláky, stanoví takové poadavky,
které jsou z hlediska pøihlaovatelù výhodnìjí ne poadavky stanovené ve Smlouvì a Provádìcím pøedpisu
pro mezinárodní pøihláky, mohou národní úøad, soudy
nebo jiné pøísluné orgány tohoto státu nebo pro tento
stát èinné aplikovat na mezinárodní pøihláky výhodnìjí poadavky národního zákonodárství s výjimkou pøípadù, kdy sám pøihlaovatel trvá na tom, aby na jeho mezinárodní pøihláku byly aplikovány poadavky stanovené
Smlouvou a Provádìcím pøedpisem.

(2) Jestlie jazyk, ve kterém bylo provedeno mezinárodní zveøejnìní, je jiný ne jazyk, ve kterém je pøedepsáno zveøejnìní podle národního zákonodárství urèeného
státu, mùe národní zákonodárství takového státu stanovit, e úèinky uvedené v odstavci (1) nastanou teprve
od doby, kdy:
(i) pøeklad do druhého jazyka byl zveøejnìn podle ustanovení národního zákonodárství nebo
(ii) pøeklad do druhého jazyka byl zpøístupnìn veøejnosti vyloením k veøejnému nahlédnutí
podle ustanovení národního zákonodárství
nebo

(5) Nic v této Smlouvì a v Provádìcím pøedpisu nebrání tomu, aby kadý smluvní stát si stanovil takové
hmotnì právní podmínky patentovatelnosti, jaké si pøeje. Zejména ustanovení této Smlouvy a Provádìcího pøed99
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(iii) pøeklad do druhého jazyka pøedal pøihlaovatel skuteènému nebo pøípadnému neoprávnìnému uivateli vynálezu, který byl pøedmìtem
mezinárodní pøihláky, nebo
(iv) byly provedeny oba úkony uvedené v pododstavci (i) a (iii) nebo oba úkony uvedené
v pododstavci (ii) a (iii).

HLAVA II
Mezinárodní pøedbìný prùzkum
Èlánek 31
Návrh na mezinárodní pøedbìný
prùzkum

(3) Národní zákonodárství kadého urèeného státu
mùe stanovit, e v pøípadech, kdy dolo na ádost pøihlaovatele k mezinárodnímu zveøejnìní pøed uplynutím
18 mìsícù od data priority, nastanou úèinky stanovené
v odstavci (1) teprve po uplynutí lhùty 18 mìsícù od data
priority.

(1) Na návrh pøihlaovatele je jeho mezinárodní pøihláka podrobena mezinárodnímu pøedbìnému prùzkumu, jak je stanoveno v dále uvedených ustanoveních
a v Provádìcím pøedpisu.
(2) (a) Pøihlaovatel, který je podle definice obsaené v Provádìcím pøedpisu obèanem smluvního státu vázaného ustanoveními hlavy II nebo osobou, která tam má
pobyt a jeho mezinárodní pøihláka byla podána
u pøijímacího úøadu takového státu nebo úøadu èinného
pro tento stát, mùe podat návrh na mezinárodní pøedbìný prùzkum.
(b) Shromádìní mùe rozhodnout, e osobám,
které jsou oprávnìny podávat mezinárodní pøihláky, se
povoluje podávat návrh na mezinárodní pøedbìný prùzkum, i kdy jsou obèany státu nebo osobami, které mají
pobyt ve státì, který není smluvním státem nebo který
není vázán hlavou II Smlouvy.

(4) Národní zákonodárství kadého urèeného státu
mùe stanovit, e úèinky uvedené v odstavci (1) nastanou teprve ode dne, kdy vyhotovení mezinárodní pøihláky zveøejnìné podle èlánku 21 dolo národnímu úøadu
nebo úøadu èinnému pro takový stát. Uvedený úøad zveøejní datum, kdy pøihláka dola, v co nejkratí dobì ve
svém Vìstníku.
Èlánek 30
Dùvìrný charakter mezinárodní
pøihláky
(1) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) nedovolí Mezinárodní úøad a orgány pro mezinárodní reeri pøístup k mezinárodní pøihláce ádné osobì ani
orgánu pøed jejím mezi- národním zveøejnìním, ledae
o to poádá nebo to povolí pøihlaovatel.
(b) Ustanovení pododstavce (a) se nevztahuje na
pøedání pøíslunému orgánu pro mezinárodní reeri, na
pøedání podle èlánku 13 a na postoupení podle èlánku 20.

(3) Návrh na mezinárodní pøedbìný prùzkum se podává oddìlenì od mezinárodní pøihláky. Návrh musí obsahovat pøedepsané údaje v pøedepsaném jazyce a formì.
(4) (a) V návrhu se uvede smluvní stát nebo smluvní státy, ve kterých hodlá pøihlaovatel vyuít výsledkù
mezinárodního pøedbìného prùzkumu ("zvolené státy").
Dalí smluvní státy mohou být zvoleny pozdìji. Volba se
mùe týkat jen smluvních státù ji døíve urèených podle
ustanovení èlánku 4.
(b) Pøihlaovatelé uvedení v odstavci (2) (a) mohou zvolit kadý smluvní stát vázaný hlavou II. Pøihlaovatelé uvedení v odstavci (2) (b) mohou zvolit pouze ty
smluvní státy vázané hlavou II, které prohlásily, e jsou
s volbou uèinìnou tìmito pøihlaovateli srozumìny.

(2) (a) ádný národní úøad nepovolí tøetím osobám
pøístup k mezinárodní pøihláce, ledae o to poádá nebo
to povolí pøihlaovatel, a to pøed uplynutím prvního
z dále uvedených dat:
(i) datum mezinárodního zveøejnìní pøihláky;
(ii) datum, kdy dola postoupená mezinárodní pøihláka podle èlánku 29;
(iii) datum, kdy dolo vyhotovení mezinárodní
pøihláky podle èlánku 22.
(b) Ustanovení pododstavce (a) nebrání ádnému národnímu úøadu, aby informoval tøetí strany o tom,
e byl urèen nebo aby tuto skuteènost zveøejnil. Taková
informace nebo zveøejnìní smí vak obsahovat pouze tyto
údaje; název pøijímacího úøadu, jméno pøihlaovatele, datum mezinárodního podání, èíslo mezinárodní pøihláky a
název vynálezu.
(c) Ustanovení pododstavce (a) nebrání urèenému úøadu, aby umonil pøístup k mezinárodní pøihláce
pro úèely soudních orgánù.

(5) Návrh podléhá pøedepsaným poplatkùm, které se
platí v pøedepsané lhùtì.
(6) (a) Návrh se podává u pøísluného orgánu pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum uvedeného v èlánku 32.
(b) Kadá pozdìjí volba se pøedkládá Mezinárodnímu úøadu.
(7) Kadý zvolený úøad dostane zprávu o tom, e byl
zvolen.
Èlánek 32
Orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum

(3) Ustanovení odstavce (2) (a) se vztahuje na kadý
pøijímací úøad s výjimkou pøedání podle èlánku 12 (1).

(1) Mezinárodní pøedbìný prùzkum provádí orgán
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(4) Pro úèely tohoto èlánku pod pojmem "pøístup"
se zahrnuje kadý zpùsob získání poznatkù tøetí stranou
vèetnì individuálního sdìlení nebo veobecného zveøejnìní, pøièem platí, e ádný národní úøad zásadnì nezveøejní mezinárodní pøihláku nebo její pøeklad pøed
mezinárodním zveøejnìním nebo pøed uplynutím lhùty
20 mìsícù od data priority, pokud v této lhùtì k mezinárodnímu zveøejnìní nedolo.

(2) U návrhù na mezinárodní pøedbìný prùzkum podle èlánku 31 (2) (a) pøijímací úøad a u návrhù na mezinárodní pøedbìný prùzkum podle èlánku 31 (2) (b) Shromádìní urèí v souladu s pøíslunou dohodou uzavøenou
mezi orgánem nebo orgány pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum a Mezinárodním úøadem ten orgán nebo orgány
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, které budou pøísluné pro provedení pøedbìného prùzkumu.
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(d) Pøihlaovatel mùe na písemný posudek podat odpovìï.

(3) Ustanovení èlánku 16 (3) se pøimìøenì pouijí
i pro orgány pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(3) (a) Nevyhovuje-li podle názoru orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum mezinárodní pøihláka poadavku jednotnosti vynálezu stanovenému v Provádìcím
pøedpisu, mùe orgán vyzvat pøihlaovatele, aby podle
své volby buï omezil své nároky tak, aby uvedenému
poadavku vyhovovaly, nebo zaplatil dodateèné poplatky.

Èlánek 33
Mezinárodní pøedbìný prùzkum
(1) Cílem mezinárodního pøedbìného prùzkumu je
podat pøedbìný a nezávazný názor na otázku, zda pøihláený vynález je nový, vyznaèuje se vynálezeckou èinností (nezøejmostí) a je prùmyslovì vyuitelný.

(b) Národní zákonodárství kadého zvoleného
státu mùe stanovit, e v tìch pøípadech, kdy se pøihlaovatel rozhodne omezit své nároky podle ustanovení pododstavce (a), budou ty èásti mezinárodní pøihláky, které v dùsledku omezení nejsou pøedmìtem mezinárodního
pøedbìného prùzkumu, pokud jde o úèinky v tomto státì, povaovány za vzaté zpìt, ledae pøihlaovatel zaplatí národnímu úøadu tohoto státu zvlátní poplatek.

(2) Pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu
se pøihláený vynález povauje za nový, není-li obsaen
ve známém stavu techniky, jak je definován v Provádìcím pøedpisu.
(3) Pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu
se pøihláený vynález povauje za vynález zahrnující
vynálezeckou èinnost, není-li s ohledem na známý stav
techniky, jak je definován v Provádìcím pøedpisu, k pøedepsanému rozhodnému datu nasnadì pro odborníka.

(c) Jestlie pøihlaovatel nevyhoví výzvì uvedené v pododstavci (a) v pøedepsané lhùtì, orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum zpracuje zprávu o mezinárodním pøedbìném prùzkumu k tìm èástem mezinárodní
pøihláky, které lze povaovat za hlavní vynález, a ve
zprávì uvede rozhodné skuteènosti. Národní zákonodárství kadého zvoleného státu mùe stanovit, e v pøípadì, kdy jeho národní úøad uzná výzvu za oprávnìnou,
budou ty èásti mezinárodní pøihláky, které se netýkají
hlavního vynálezu, pokud jde o úèinky v tomto státì,
povaovány za vzaté zpìt, ledae pøihlaovatel zaplatí
tomuto úøadu zvlátní poplatek.

(4) Pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu
se pøihláený vynález povauje za prùmyslovì vyuitelný, lze-li jej podle jeho povahy vyrábìt nebo uívat
(v technickém smyslu) v nìkterém odvìtví prùmyslu. Pojem "prùmysl" se chápe v nejirím smyslu, a to jako
v Paøíské úmluvì na ochranu prùmyslového vlastnictví.
(5) Shora uvedené zásady slouí pouze pro úèely
mezinárodního pøedbìného prùzkumu. Kadý smluvní
stát mùe pouít dalích nebo odliných zásad pro rozhodnutí, je-li pøihláený vynález v tomto státì patentovatelný, èi nikoli.

(4) (a) Jestlie orgán pro mezinárodní prùzkum má
za to:
(i) e se mezinárodní pøihláka týká pøedmìtu, na nìj se prùzkumná povinnost orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum ve
smyslu Provádìcího pøedpisu nevztahuje,
pøièem orgán v takovém konkrétním pøípadì rozhodne, e prùzkum provádìt nebude, nebo
(ii) e popis, nároky nebo výkresy jsou tak
nejasné, nebo nároky jsou tak nepøimìøenì vysvìtleny popisem, e nelze vypracovat øádný posudek o novosti, vynálezecké èinnosti (nezøejmosti) nebo prùmyslové
vyuitelnosti pøihláeného vynálezu, nebude se uvedený orgán zabývat otázkami
zmínìnými v èlánku 33 (1)a zpraví o tom
pøihlaovatele s uvedením dùvodù.

(6) Pøi mezinárodním pøedbìném prùzkumu se vezmou v úvahu vekeré podklady uvedené v mezinárodní
reerní zprávì. V úvahu lze vzít i vechny dalí podklady, které se v konkrétním pøípadì pokládají za rozhodné.
Èlánek 34
Øízení pøed orgánem pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum
(1) Øízení pøed orgánem pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum se øídí ustanovením Smlouvy, Provádìcího pøedpisu a dohody, kterou uzavøe Mezinárodní úøad podle
Smlouvy a Provádìcího pøedpisu s uvedeným orgánem.
(2) (a) Pøihlaovatel má právo na písemný i ústní styk
s orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.
(b) Pøihlaovatel má právo upravit nároky, popis
a výkresy, a to pøedepsaným zpùsobem a v pøedepsané
lhùtì pøed zpracováním zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu. Úpravy nesmìjí pøesahovat rozsah vynálezu uvedený v mezinárodní pøihláce pøi podání.

(b) Jestlie se zjistí, e nìkterý z pøípadù uvedených v pododstavci (a) nastal jen v nìkterých nárocích
nebo v souvislosti s nìkterými nároky, ustanovení zmínìného pododstavce se pouijí pouze na uvedené nároky.

(c) Pøihlaovatel obdrí od orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum alespoò jeden písemný posudek, s výjimkou, kdy podle názoru tohoto orgánu byly
splnìny vechny tyto podmínky:
(i) vynález vyhovuje pøedpokladùm uvedeným v èlánku 33 (1);
(ii) mezinárodní pøihláka splòuje poadavky
Smlouvy a Provádìcího pøedpisu v rozsahu pøezkoumávaném tímto orgánem;
(iii) nejsou ádné pøipomínky podle èlánku 35
(2), poslední vìta.

Èlánek 35
Zpráva o mezinárodním pøedbìném
prùzkumu
(1) Zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu se
zpracuje ve stanovené lhùtì a v pøedepsané formì.
(2) Zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu neobsahuje ádnou zmínku o tom, zda pøihláený vynález je
nebo se zdá být patentovaný, èi nepatentovaný podle
národního zákonodárství nìkterého státu. Je v ní uvedeno, s výhradou ustanovení odstavce (3), pokud jde
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o kadý nárok, zda se tento nárok zdá splòovat poadavky
novosti, vynálezecké èinnosti (ne nasnadì jsoucího øeení) a prùmyslové vyuitelnosti, jak jsou pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu stanoveny v èlánku 33
(1) a (4). Zpráva bude obsahovat citaci materiálù, o nich
se má za to, e podporují v ní uvedený závìr, a vysvìtlení
podle okolností pøípadu. Zpráva mùe obsahovat i jiné
pøipomínky stanovené Provádìcím pøedpisem.

(b) Vzetí zpìt návrhu na mezinárodní pøedbìný
prùzkum nebo volby se nepovauje za vzetí zpìt mezinárodní pøihláky, dojde-li ke vzetí zpìt pøed uplynutím pøísluné lhùty podle èlánku 22; kadý smluvní stát mùe
vak stanovit ve svém národním zákonodárství, e to platí
jen tehdy, obdrel-li jeho národní úøad v uvedené lhùtì
vyhotovení mezinárodní pøihláky spolu s pøípadným
pøekladem a platbou na národní poplatek.

(3) (a) Má-li v dobì zpracování zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum za to, e nastala nìkterá okolnost uvedená v èlánku 34 (4) (a), uvede to ve zprávì s udáním
dùvodù. Zpráva nebude obsahovat náleitosti podle odstavce (2).

Èlánek 38
Dùvìrný charakter mezinárodního
pøedbìného prùzkumu
(1) Ani Mezinárodní úøad ani orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum nepovolí ve smyslu a s výhradou
èlánku 30 (4) pøístup ke spisu o mezinárodním pøedbìném prùzkumu ádné osobì ani orgánu, ledae o to poádá nebo to povolí pøihlaovatel, s výjimkou zvolených
úøadù po zpracování zprávy o mezinárodním pøedbìném
prùzkumu.

(b) Zjistí-li se, e nastaly okolnosti podle èlánku
34 (4) (b), bude mít zpráva o mezinárodním prùzkumu
obsah podle pododstavce (a), pokud jde o pøísluné nároky, kdeto, pokud jde o ostatní nároky, bude její obsah
odpovídat odstavci (2).

(2) S výhradou ustanovení odstavce (1) a èlánku 36
(1) (3) a èlánku 37 (3) (b) Mezinárodní úøad ani orgán
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum neposkytuje informace o tom, zda byla, èi nebyla vydána zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, zda byl èi nebyl vzat
zpìt návrh na mezinárodní pøedbìný prùzkum nebo nìkterá volba, ledae o to poádá nebo to povolí pøihlaovatel.

Èlánek 36
Pøedání, pøeklad a sdìlení zprávy
o mezinárodním pøedbìném prùzkumu
(1) Zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu
spolu s pøedepsanými pøílohami se pøedá pøihlaovateli a
Mezinárodnímu úøadu.
(2) (a) Zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu a její pøílohy se pøeloí do pøedepsaných jazykù.

Èlánek 39
Vyhotovení, pøeklad a poplatek
pro zvolené úøady

(b) Pøeklad uvedené zprávy poøídí Mezinárodní
úøad nebo bude poøízen pod jeho odpovìdností, pøeklad
uvedených pøíloh vak poøídí pøihlaovatel.

(1) (a) Dolo-li k volbì smluvního státu pøed uplynutím devatenáctého mìsíce od data priority, nevztahují se
na tento stát ustanovení èlánku 22 a pøihlaovatel pøedloí
kadému zvolenému úøadu jedno vyhotovení mezinárodní
pøihláky (pokud ji nedolo k postoupení uvedenému
v èlánku 20) a její pøípadný pøeklad a uhradí mu pøípadný
národní poplatek, a to nejpozdìji pøed uplynutím lhùty
tøiceti mìsícù od data priority.

(3) (a) Zprávu o mezinárodním pøedbìném prùzkumu spolu s pøedepsaným pøekladem a její pøílohy (v pùvodním jazyce) sdìlí Mezinárodní úøad kadému zvolenému úøadu.
(b) Pøedepsaný pøeklad pøíloh pøedá v pøedepsané lhùtì zvoleným úøadùm pøihlaovatel.
(4) Ustanovení èlánku 20 (3) se pøimìøenì pouije
i u kopií vech materiálù uvedených ve zprávì o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, pokud nebyly uvedeny
ji v mezinárodní reerní zprávì.

(b) Národní zákonodárství mùe k provedení úkonù uvedených v pododstavci (a) stanovit lhùty delí,
ne je lhùta tam uvedená.
(2) Ztráta úèinku stanoveného v èlánku 11 (3) nastane ve zvoleném státì se stejnými dùsledky jako vzetí zpìt
národní pøihláky v tomto státì, jestlie pøihlaovatel
neprovede úkony podle odstavce (1) (a) v pøísluné lhùtì podle odstavce (1) (a) nebo (b).

Èlánek 37
Vzetí zpìt návrhu nebo volby
(1) Pøihlaovatel mùe vzít zpìt kadou uèinìnou volbu i vechny volby.

(3) Kadý zvolený úøad mùe zachovat úèinek stanovený v èlánku 11 (3) i tehdy, kdy pøihlaovatel nesplní
poadavky stanovené v odstavcích (1) (a) nebo (b).

(2) Vezme-li zpìt volbu vech zvolených státù, má se
za to, e byl vzat zpìt i návrh na mezinárodní pøedbìný
prùzkum.

Èlánek 40
Odklad národního prùzkumu
a dalího øízení

(3) (a) Kadé vzetí zpìt je tøeba oznámit Mezinárodnímu úøadu.
(b) Mezinárodní úøad informuje v tom smyslu pøísluné zvolené úøady a pøísluný orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum.

(1) Dolo-li k volbì nìkterého smluvního státu pøed
uplynutím 19 mìsícù od data priority, nevztahují se ustanovení èlánku 23 na tento stát a národní úøad tohoto
státu nebo úøad èinný pro tento stát nepøikroèí, s výjimkou ustanovení odstavce (2), k prùzkumu mezinárodní
pøihláky a k dalímu øízení o ní døíve, ne uplyne pøísluná lhùta podle èlánku 39.

(4) (a) S výhradou ustanovení pododstavce (b) se
vzetí zpìt návrhu na mezinárodní pøedbìný prùzkum nebo
volby smluvního státu povauje za zpìtvzetí mezinárodní pøihláky, pokud jde o tento stát, ledae národní zákonodárství tohoto státu stanoví nìco jiného.
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(2) Bez ohledu na ustanovení odstavce (1) mùe kadý zvolený úøad pøistoupit na výslovnou ádost pøihlaovatele k prùzkumu mezinárodní pøihláky a k jejímu dalímu øízení kdykoliv.

duje, a výsledný úèinek se bude øídit oznámením pøihlaovatele. Pro úèely tohoto èlánku a pøísluných ustanovení Provádìcího pøedpisu neplatí èlánek 2 (ii).
Èlánek 45
Smlouvy o regionálním patentu

Èlánek 41
Úprava nárokù, popisu a výkresù
u zvolených úøadù

(1) Kadá smlouva, podle které se pøedpokládá udìlování regionálních patentù ("smlouva o regionálním patentu") a která dává vem osobám oprávnìným ve smyslu èlánku 9 k podávání mezinárodních pøihláek právo
podávat pøihláky smìøující k udìlení takových patentù,
mùe stanovit, e mezinárodní pøihláky s urèením nebo
volbou státu, který je souèasnì úèastníkem smlouvy
o regionálním patentu a Smlouvy, lze podat jako pøihláky smìøující k udìlení regionálního patentu.

(1) Pøihlaovatel má monost upravit nároky, popis a
výkresy u kadého zvoleného úøadu v pøedepsané lhùtì.
Zvolený úøad neudìlí patent nebo neodepøe udìlení patentu pøed uplynutím této lhùty, ledae k tomu pøihlaovatel udìlí výslovný souhlas.
(2) Úpravy nesmìjí pøesahovat rozsah vynálezu uvedený v mezinárodní pøihláce pøi podání, ledae národní
právo zvoleného státu dovoluje, aby úpravy tento rozsah pøesahovaly.

(2) Národní zákonodárství takového urèeného nebo
zvoleného státu mùe stanovit; e kadé urèení nebo zvolení tohoto státu v mezinárodní pøihláce se povauje za
oznámení, e pøihlaovatel chce získat regionální patent
podle smlouvy o regionálním patentu.

(3) Úpravy musí být v souladu s národním zákonodárstvím zvoleného státu ve vem, co není upraveno
Smlouvou nebo Provádìcím pøedpisem.
(4) Poaduje-li zvolený úøad pøeklad mezinárodní pøihláky, musí být úpravy v jazyce pøekladu.

Èlánek 46
Nesprávný pøeklad mezinárodní pøihláky

Èlánek 42
Výsledky národního prùzkumu
u zvolených úøadù

Jestlie v dùsledku nesprávného pøekladu mezinárodní
pøihláky pøesahuje rozsah nìkterého patentu udìleného na základì této pøihláky rozsah mezinárodní pøihláky v jejím pùvodním jazyce, pøísluné orgány dotyèného
smluvního státu mohou pøimìøenì a se zpìtnou platností
omezit rozsah patentu a prohlásit jej za neplatný a zruený v té míøe, v ní jeho rozsah pøekroèil rozsah mezinárodní pøihláky v jejím pùvodním jazyce.

ádný zvolený úøad, který obdrí zprávu o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, nesmí poadovat, aby pøihlaovatel pøedloil kopie jakýchkoliv dokladù souvisejících s prùzkumem tée mezinárodní pøihláky
u nìkterého jiného zvoleného úøadu nebo aby poskytl
informace o jejich obsahu.

Èlánek 47
Lhùty

HLAVA III

(1) Podrobnosti o poèítání lhùt uvedených ve Smlouvì se øídí Provádìcím pøedpisem.

Spoleèná ustanovení

(2) (a) Vechny lhùty uvedené v hlavì I a II této
Smlouvy mohou být zmìnìny rozhodnutím smluvních
státù, a to bez revize Smlouvy podle èlánku 60.

Èlánek 43
ádost o urèitý druh ochrany

(b) Taková rozhodnutí se pøijmou ve Shromádìní nebo na základì písemného hlasování a musí být jednomyslná.

Pøihlaovatel mùe v souladu s Provádìcím pøedpisem, pokud jde o kadý urèený nebo zvolený stát, v nìm
se urèitý druh ochrany pøipoutí, oznámit, e jeho mezinárodní pøihláka smìøuje k udìlení autorského osvìdèení na vynález, osvìdèení na uitný vzor nebo uitného
vzoru a nikoliv k udìlení patentu; nebo mùe oznámit, e
smìøuje k udìlení dodatkového patentu nebo osvìdèení,
dodatkového autorského osvìdèení na vynález nebo dodatkového osvìdèení na uitný vzor, pøièem výsledný
úèinek se bude øídit výbìrem pøihlaovatele. Pro úèely
tohoto èlánku a pøísluných ustanovení Provádìcího
pøedpisu neplatí èlánek 2 (ii).

(3) Podrobnosti o tomto øízení jsou stanoveny Provádìcím pøedpisem.
Èlánek 48
Nedodrení nìkterých lhùt
(1) Nebyla-li nìkterá lhùta stanovená ve Smlouvì
nebo Provádìcím pøedpisu dodrena v dùsledku pøeruení potovního styku nebo neodvratitelné ztráty nebo
zpodìní v potovní dopravì, bude se lhùta pokládat za
dodrenou v pøípadech stanovených Provádìcím pøedpisem, který stanoví i dùkazy a jiné podmínky.

Èlánek 44
ádost o dva druhy ochrany

(2) (a) Kadý smluvní stát, pokud se jeho týká, omluví nedodrení lhùty z tìch dùvodù, které pøipoutí jeho
národní zákonodárství.

Ve vech urèených nebo zvolených státech, jejich
zákonodárství pøipoutí jedinou pøihláku smìøující jak k
udìlení patentu nebo jiného druhu ochrany uvedeného
v èlánku 43, tak i k udìlení dalího zmínìného druhu
ochrany, mùe pøihlaovatel v souladu s Provádìcím pøedpisem oznámit dva druhy, ochrany, jejich udìlení poa-

(b) Kadý smluvní stát, pokud se jeho týká, mùe
omluvit nedodrení lhùty k nìmu dolo z jiných dùvodù
ne tìch, které jsou uvedeny v pododstavci (a).
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Èlánek 49
Právo vystupovat pøed mezinárodními orgány

bývajících se technickou pomocí rozvojovým zemím, aby
se zúèastnili prací výboru.

Kadý právní zástupce, patentový zástupce nebo jiná
osoba oprávnìná vystupovat pøed národním úøadem, kde
byla mezinárodní pøihláka podána, je oprávnìna vystupovat pøed Mezinárodním úøadem, pøísluným orgánem
pro mezinárodní reeri i pøísluným orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, pokud jde o tuto pøihláku.

(3) (a) Úkolem výboru je organizovat a dohlíet na
technickou pomoc smluvním státùm, které patøí k rozvojovým zemím, za úèelem rozvoje jejich patentových systémù, a to buï na národním nebo regionálním základì.
(b) Technická pomoc zahrnuje zejména výchovu
specialistù, vysílání expertù a dodávku pomùcek jak za
úèelem pøedvedení, tak pro provoz.
(4) Pro financování projektù podle tohoto èlánku bude
Mezinárodní úøad usilovat o uzavøení smluv jednak
s mezinárodními finanèními organizacemi a mezivládními
organizacemi, zejména s Organizací spojených národù,
agenturami Spojených národù a se specializovanými institucemi Spojených národù, které se zabývají technickou pomocí, jednak s vládami státù, které technickou
pomoc dostávají.

HLAVA IV
Technické sluby
Èlánek 50
Patentové informaèní sluby
(1) Mezinárodní úøad mùe poskytovat sluby (nazývané v tomto èlánku "informaèní sluby") dodáváním
technických a jiných pøísluných informací, které má
k dispozici na základì uveøejnìných materiálù, zejména
patentù a zveøejnìných pøihláek.

(5) V podrobnostech se ustanovení tohoto èlánku
øídí rozhodnutím Shromádìní a v mezích jím urèených
rozhodnutími tìch pracovních skupin, které Shromádìní k tomu úèelu zøizuje.

(2) Mezinárodní úøad mùe poskytovat tyto informaèní sluby buï pøímo nebo prostøednictvím jednoho nebo
nìkolika orgánù pro mezinárodní reeri nebo jiných národních nebo mezinárodních specializovaných institucí,
se kterými mùe uzavøít smlouvy.

Èlánek 52
Vztahy k ostatním ustanovením Smlouvy
Ustanovení této hlavy se nedotýkají finanèních ustanovení obsaených v ostatních hlavách této Smlouvy.
Tato ustanovení nelze pouít pro tuto hlavu ani pro její
provedení.

(3) Informaèní sluby se uskuteèòují tak, aby umoòovaly tìm smluvním státùm, které patøí k rozvojovým
zemím, získání technických poznatkù a techniky vèetnì
existujícího zveøejnìného "know-how".

HLAVA V

(4) Informaèní sluby se poskytují vládám smluvních
státù, jejich obèanùm a osobám, které v nich mají pobyt.
Shromádìní mùe rozhodnout o poskytování tìchto slueb nad tento rámec.

Administrativní ustanovení
Èlánek 53
Shromádìní

(5) (a) Vechny sluby vládám smluvních státù se
poskytují za úhradu hotových výloh; pro vlády smluvních státù, které patøí k rozvojovým zemím, se vak sluby poskytují za úhradu nií, pokud je moné rozdíl krýt
ziskem vzniklým za sluby poskytované jiným odbìratelùm ne vládám smluvních státù, nebo z prostøedkù uvedených v èlánku 54 (4).

(1) (a) Shromádìní se skládá, s výhradou èlánku
57 (8), ze smluvních státù.
(b) Vláda kadého smluvního státu je zastoupena jedním delegátem, kterému mohou pomáhat zástupci,
poradci a experti.
(2) (a) Shromádìní:
(i) projednává vechny záleitosti, které se
týkají udrování a rozvoje Unie a provádìní Smlouvy;
(ii) plní ty úkoly, které jsou mu jmenovitì uloeny jinými ustanoveními Smlouvy;
(iii) dává pokyny Mezinárodnímu úøadu, pokud jde o pøípravu revizních konferencí;
(iv) reviduje a schvaluje zprávy a èinnost generálního øeditele, pokud se týkají Unie,
a dává mu vechny potøebné instrukce ve
vìcech, je jsou v kompetenci Unie;
(v) reviduje a schvaluje zprávy a èinnost výkonného výboru zøízeného podle odstavce (9) a dává mu instrukce;
(vi) stanoví plán, pøijímá dvouletý rozpoèet
Unie a schvaluje koneèné vyúètování;
(vii) pøijímá finanèní opatøení Unie;
(viii) vytváøí takové výbory a pracovní skupiny, které povauje za vhodné k dosaení
cílù Unie;

(b) Hotové výlohy uvedené v pododstavci (a) jsou
výlohy pøesahující obvyklé náklady za sluby národního
úøadu nebo závazky orgánu pro mezinárodní reeri.
(6) V podrobnostech se ustanovení tohoto èlánku
øídí rozhodnutím Shromádìní a v mezích jím urèených
rozhodnutím pracovních skupin, které mùe Shromádìní k tomu úèelu zøídit.
(7) Jestlie to povauje za nutné, doporuèí Shromádìní dalí zpùsoby opatøování prostøedkù kromì tìch,
je jsou uvedeny v odstavci (5).
Èlánek 51
Technická pomoc
(1) Shromádìní vytvoøí výbor pro technickou pomoc (nazývaný v tomto èlánku "výbor").
(2) (a) Èlenové výboru se volí ze smluvních státù
s patøièným ohledem na zastoupení rozvojových zemí.
(b) Generální øeditel zve z vlastní iniciativy nebo
na ádost výboru zástupce mezivládních organizací za104
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(b) Vláda kadého státu, který je èlenem výkonného výboru, je zastoupena jedním delegátem, kterému
mohou pomáhat zástupci, poradci a experti.

(ix) stanoví, které jiné ne smluvní státy a
s pøihlédnutím k ustanovení odstavce (8),
které mezivládní a mezinárodní nevládní organizace mají právo úèasti na jeho schùzích jako pozorovatelé;
(x) vykonává vekerou potøebnou èinnost
k dosaení cílù Unie a takové dalí úkoly,
které jsou vhodné podle Smlouvy.

(3) Poèet státù, které jsou èleny výkonného výboru,
odpovídá ètvrtinì poètu státù, které jsou èleny Shromádìní. Pøi urèování poètu míst se zbytek, který zùstává po
vydìlení ètyømi, nebere v úvahu.
(4) Pøi volbì èlenù výkonného výboru pøihlíí Shromádìní ke spravedlivému zemìpisnému rozdìlení.

(b) Pokud jde o záleitosti, které zajímají rovnì
jiné Unie øízené Organizací, Shromádìní èiní svá rozhodnutí teprve poté, kdy vyslechlo doporuèení Koordinaèního výboru Organizace.

(5) (a) Kadý èlen výkonného výboru zùstává ve
funkci od skonèení zasedání Shromádìní, na kterém byl
zvolen, a do skonèení následujícího øádného zasedání
Shromádìní.

(3) Delegát mùe zastupovat pouze jeden stát a hlasovat jen jeho jménem.

(b) Èlenové výkonného výboru mohou být zvoleni znovu, avak nejvýe v poètu dvou tøetin takových
èlenù.
(c) Shromádìní pøijme podrobná pravidla volby
a pøípadného znovuzvolení èlena výkonného výboru.

(4) Kadý smluvní stát má jeden smluvní hlas.
(5) (a) Polovina smluvních státù tvoøí kvorum.
(b) V pøípadì nedostatku kvora, mùe Shromádìní èinit rozhodnutí, ale tato rozhodnutí s výjimkou tìch,
která se týkají jeho vlastního jednání, nabudou úèinnosti
jen, kdy se získá kvorum a poadovaná vìtina hlasù
písemným hlasováním, jak je uvedeno v Provádìcím pøedpisu.

(6) (a) Výkonný výbor:
(i) pøipravuje návrh jednacího poøadu Shromádìní;
(ii) pøedkládá Shromádìní návrh plánu a
dvouletého rozpoètu Unie, pøipravených
generálním øeditelem;
(iii) (zrueno)
(iv) pøedkládá Shromádìní pravidelné zprávy
generálního øeditele a roèní revizní úèetní
zprávy s pøísluným komentáøem;
(v) podniká vechna potøebná opatøení pro
provádìní plánu Unie generálním øeditelem v souladu s rozhodnutím Shromádìní
a podle okolností, které vznikly mezi dvìma øádnými zasedáními Shromádìní;
(vi) vykonává vechny ostatní úkoly, které
jsou mu v rámci této Smlouvy svìøeny.

(6) (a) S výhradou ustanovení èlánkù 47 (2) (b), 58
(2) (b), 58 (3) a 61 (2) (b) se po rozhodnutí Shromádìní
vyaduje dvoutøetinová vìtina odevzdaných hlasù.
(b) Abstence se nepovaují za hlasy.
(7) Pokud jde o záleitosti, které se výluènì týkají státù
vázaných ustanoveními hlavy II, kadá zmínka
o smluvních státech uèinìná v odstavcích (4), (5) a (6) se
vztahuje jen na státy vázané ustanoveními hlavy II.
(8) Kadá mezivládní organizace urèená za orgán pro
mezinárodní reeri nebo orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum má na schùzích Shromádìní právo úèasti jako pozorovatel.
(9) Jakmile poèet smluvních státù pøekroèí ètyøicet,
Shromádìní zøídí výkonný výbor. Kadá zmínka o výkonném výboru v Smlouvì nebo Provádìcím pøedpisu
se uplatní jen, pokud byl výbor ji zøízen.

(b) Pokud jde o záleitosti, které zajímají rovnì
jiné unie øízené Organizací, výkonný výbor èiní svá rozhodnutí teprve poté, kdy vyslechl doporuèení Koordinaèního výboru Organizace.

(10) A do zøízení výkonného výboru Shromádìní
schvaluje v mezích plánu a dvouletého rozpoètu roèní
plány a roèní rozpoèty pøipravené generálním øeditelem.

(7) (a) Výkonný výbor se schází jednou za rok na
øádném zasedání, které svolá generální øeditel, pokud mono ve stejné dobì a na téme místì jako Koordinaèní
výbor Organizace.

(11) (a) Shromádìní se schází kadý druhý kalendáøní rok na øádném zasedáním svolaném generálním øeditelem, a nedojde-li k výjimeèným okolnostem, ve stejné dobì
a na téme místì jako Valné shromádìní Organizace.

(b) Výkonný výbor se schází na mimoøádném zasedání, které svolá generální øeditel buï ze své vlastní
iniciativy, nebo na ádost pøedsedy výkonného výboru,
nebo na ádost jedné ètvrtiny jeho èlenù.

(b) Shromádìní se schází na mimoøádném zasedáním svolaném generálním øeditelem na ádost výkonného výboru nebo na ádost jedné ètvrtiny smluvních
státù.

(8) (a) Kadý stát, který je èlenem výkonného výboru, má jeden hlas.

(12) Shromádìní pøijímá svùj vlastní jednací øád.

(b) Polovina státù, které jsou èleny výkonného
výboru tvoøí kvorum.

Èlánek 54
Výkonný výbor

(c) Rozhodnutí se pøijímají prostou vìtinou odevzdaných hlasù.
(d) Abstence se nepovaují za hlasy.

(1) Jakmile Shromádìní zøídí výkonný výbor, øídí se
tento výbor dále uvedenými ustanoveními.

(e) Delegát mùe zastupovat pouze jeden stát a
hlasovat jen jeho jménem.

(2) (a) Výkonný výbor je s výhradou ustanovení
èlánku 57 (8) tvoøen státy zvolenými Shromádìním ze
státù, které jsou èleny Shromádìní.

(9) Smluvní státy, které nejsou èleny výkonného výboru, mají právo úèasti na jeho zasedání jako pozorova105
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(3) Cílem výboru je pøispívat radami a doporuèeními:
(i) k trvalému zlepování slueb stanovených ve
Smlouvì;
(ii) pokud je nìkolik orgánù pro mezinárodní reeri a nìkolik orgánù pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, k maximální jednotnosti jejich dokumentace a pracovních metod a
k maximálnì jednotné a vysoké kvalitì jejich
zpráv;
(iii) na výzvu Shromádìní nebo výkonného výboru k øeení technických problémù specifikovaných pro vytvoøení jediného orgánu pro
mezinárodní reeri.

telé, stejnì jako vechny mezivládní organizace urèené
za orgán pro mezinárodní reeri, nebo orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.
(10) Výkonný výbor pøijímá svùj vlastní jednací øád.
Èlánek 55
Mezinárodní úøad
(1) Administrativní úkoly, které se týkají Unie, vykonává Mezinárodní úøad.
(2) Mezinárodní úøad zajiuje sekretariát pro rùzné
orgány Unie.
(3) Generální øeditel je vedoucí funkcionáø Unie a zastupuje Unii navenek.

(4) Kadý smluvní stát a kadá zainteresovaná mezinárodní organizace se mùe obrátit písemnì na výbor
s otázkami, které pøísluejí do pravomoci výboru.

(4) Mezinárodní úøad vydává Vìstník a jiné publikace uvedené v Provádìcím pøedpisu nebo vyádané Shromádìním.

(5) Výbor se mùe se svou radou nebo doporuèením
obrátí na generálního øeditele nebo jeho prostøednictvím
na Shromádìní, výkonný výbor, na vechny nebo nìkteré orgány pro mezinárodní reeri a pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum a na vechny nebo nìkteré pøijímací
úøady.

(5) V Provádìcím pøedpisu se stanoví, jaké sluby
jsou povinny poskytovat národní úøady Mezinárodnímu
úøadu a orgánùm pro mezinárodní reeri a mezinárodní
pøedbìný prùzkum pøi plnìní jejich úkolù podle Smlouvy.
(6) Generální øeditel a èlen aparátu jím urèený se zúèastòují bez hlasovacího práva vech zasedání Shromádìní, výkonného výboru nebo jiného výboru a nebo
pracovní skupiny zøízené podle Smlouvy nebo Provádìcího pøedpisu. Generální øeditel nebo jím urèený èlen
aparátu je z úøední povinnosti tajemníkem tìchto orgánù.

(6) (a) Generální øeditel pøedá výkonnému výboru ve
vech pøípadech texty vech rad a doporuèení výboru.
Sám mùe k takovým textùm pøipojit komentáø.
(b) Výkonný výbor se mùe vyjádøit ke kadé
radì, doporuèení nebo jiné èinnosti výboru a mùe vyzvat výbor, aby prostudoval otázky, které spadají do jeho
kompetence, a podal o tom zprávu. Výkonný výbor mùe
pøedat Shromádìní rady, doporuèení a zprávy výboru s
pøísluným komentáøem.

(7) (a) Mezinárodní úøad provádí pøípravy pro revizní konference podle instrukcí Shromádìní a ve spolupráci s výkonným výborem.

(7) Do zøízení výkonného výboru se odkaz na výkonný výbor v odstavci (6) povauje za odkaz na Shromádìní.

(b) Mezinárodní úøad mùe ve vìci pøíprav revizní konference konzultovat mezivládní a mezinárodní nevládní organizace.

(8) Postup výboru se v podrobnostech øídí rozhodnutími Shromádìní.

(c) Generální øeditel a osoby jím urèené se úèastní bez hlasovacího práva jednání revizních konferencí.

Èlánek 57
Financování

(d) Mezinárodní úøad provádí i dalí úkoly, které
mu budou pøidìleny.

(1) (a) Unie má rozpoèet.

Èlánek 56
Výbor pro technickou spolupráci

(b) Rozpoèet Unie zahrnuje vlastní pøíjmy a vydání Unie a její pøíspìvek na rozpoèet spoleèných výdajù unií øízených Organizací.

(1) Shromádìní zøídí výbor pro technickou spolupráci (v tomto èlánku dále jen "výbor").

(c) Výdaje, které se nedotýkají výluènì Unie, ale
také jedné nebo více unií øízených Organizací, se povaují za spoleèné výdaje unií. Podíl Unie na takových spoleèných výdajích je úmìrný tomu, jaký na nich má Unie
zájem.

(2) (a) Shromádìní urèí sloení výboru a jmenuje
jeho èleny, pøièem pøihlíí ke spravedlivému zastoupení
rozvojových zemí.
(b) Orgány pro mezinárodní reeri a orgány pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum jsou èleny výboru
z úøední povinnosti. Jestlie je takový orgán národním
úøadem smluvního státu, nemùe mít tento stát ve výboru ji ádného jiného zástupce.

(2) Rozpoèet Unie se sestavuje se zøetelem k poadavkùm koordinace s rozpoèty ostatních unií øízených
Organizací.
(3) S výhradou ustanovení odstavce (5) je rozpoèet
Unie financován z tìchto zdrojù:
(i) z poplatkù a dávek za sluby poskytované Mezinárodním úøadem ve vztahu k Unii;
(ii) z prodeje publikací Mezinárodního úøadu ve
vztahu k Unii a z honoráøù za nì;
(iii) z darù, odkazù a subvencí;
(iv) z nájemného, úrokù a jiných rùzných pøíjmù.

(c) Jestlie to poèet smluvních státù umoòuje,
je celkový poèet èlenù výboru vìtí ne dvojnásobek
poètu èlenù z úøední povinnosti.
(d) Generální øeditel vyzve z vlastní iniciativy
nebo na ádost výboru zástupce zainteresovaných organizací, aby se zúèastnily jednání, na kterých mají zájem.
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(4) Výe poplatkù a dávek, které náleí Mezinárodnímu úøadu, a ceny za jeho publikace se urèí tak, aby za
normálních okolností postaèily ke krytí vech výdajù Mezinárodního úøadu, spojených se správou této Smlouvy.

Èlánek 58
Provádìcí pøedpis
(1) Provádìcí pøedpis pøipojený k Smlouvì obsahuje
pravidla:
(i) týkající se záleitostí, ve kterých Smlouva výslovnì odkazuje na Provádìcí pøedpis, nebo
výslovnì stanoví, e taková pravidla jsou nebo
budou pøedepsána;
(ii) týkajících se administrativních náleitostí, záleitostí nebo øízení;
(iii) týkající se podrobností pøi aplikaci ustanovení Smlouvy.

(5) (a) V pøípadì, e nìkterý finanèní rok skonèí
schodkem, zaplatí smluvní státy, s výhradou ustanovení
pododstavcù (b) a (c), pøíspìvek na jeho krytí.
(b) O výi pøíspìvku kadého smluvního státu
rozhodne Shromádìní, pøièem vezme v úvahu poèet mezinárodních pøihláek, které vyly z kadého z tìchto státù v pøítím roce.
(c) Jestlie je zajitìno buï úplné nebo èásteèné
provizorní krytí schodku jinými prostøedky, mùe Shromádìní rozhodnout, e se schodek pøevede a od smluvních státù se nebude ádat placení pøíspìvkù.

(2) (a) Shromádìní mùe provést zmìnu Provádìcího pøedpisu.

(d) Umoòuje-li to finanèní situace Unie, mùe Shromádìní rozhodnout, e pøíspìvky zaplacené podle ustanovení pododstavce (a) se vrátí státùm, které je zaplatily.

(b) S výhradou ustanovení odstavce (3) se k provedení zmìn poaduje tøíètvrtinová vìtina odevzdaných
hlasù.

(e) Smluvní stát, který nezaplatil do dvou let od
data splatnosti, stanoveného Shromádìním, svùj pøíspìvek podle pododstavce (b), nemùe vykonávat své hlasovací právo v ádném orgánu Unie. Pøesto vak kadý
orgán Unie mùe svolit, aby takový stát vykonával své
hlasovací právo v tomto orgánu potud, pokud uzná, e
zdrení platby bylo zpùsobeno výjimeènými a neodvratitelnými okolnostmi.

(3) (a) V Provádìcím pøedpisu jsou uvedena pravidla, která mohou být zmìnìna:
(i) pouze jednomyslným souhlasem nebo
(ii) pouze tehdy, kdy ádný ze smluvních státù, jejich národní úøad pùsobí jako orgán
pro mezinárodní reeri nebo orgán pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum, neprojeví souhlas, a pokud takový orgán je mezivládní organizací, neprojeví-li souhlas ten
smluvní stát, který je èlenem této mezivládní organizace a je k tomu zmocnìn ostatními èlenskými státy sdruenými
v pøísluném orgánu této organizace.

(6) Jestlie k pøijetí rozpoètu nedojde pøed zaèátkem
nového finanèního období, zùstane v tée výi jako rozpoèet pøedcházejícího roku, jak je stanoveno ve finanèních pøedpisech.
(7) (a) Unie má provozní fond zøízený jednorázovou
platbou kadého smluvního státu. Nebude-li tento fond
postaèovat, uèiní Shromádìní opatøení k jeho zvýení.
Jestlie èásti tohoto fondu není dále zapotøebí, bude vrácena.

(b) Má-li se takové pravidlo nadále z uvedeného
speciálního reimu vylouèit, musí být splnìny podmínky
uvedené v pododstavci (a) (i) nebo v pododstavci (a) (ii)
podle okolností.
(c) Má-li být nìjaké pravidlo nadále do jednoho
nebo druhého speciálního reimu podle pododstavce (a)
zahrnuto, musí k tomu být jednomyslný souhlas.

(b) Výe poèáteèní platby kadého smluvního
státu na uvedený fond nebo jeho podíl na zvýení fondu
stanoví Shromádìní podle podobných zásad, jaké jsou
uvedeny v odstavci (5) (b).

(4) Provádìcí pøedpis stanoví, e generální øeditel
vydá pod dohledem Shromádìní Administrativní smìrnici.

(c) Platební podmínky urèí Shromádìní na návrh generálního øeditele a po vyslechnutí doporuèení Koordinaèního výboru Organizace.

(5) V pøípadì rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a
ustanoveními Provádìcího pøedpisu má znìní Smlouvy
pøednost.

(d) Kadá vrácená èástka bude úmìrná èástkám
zaplaceným kadým smluvním státem, pøièem se vezme
v úvahu datum zaplacení tìchto èástek.
(8) (a) V dohodì o ústøedním sídle uzavøené se státem, na jeho území má Organizace své ústøedí, se stanoví, e tento stát poskytne zálohy, nebudou-li provozní
fondy postaèovat. Výe tìchto záloh a podmínky, za kterých se poskytují, budou pøedmìtem zvlátních dohod
uzavíraných pøípad od pøípadu mezi tímto státem a Organizací. Pokud trvá jeho závazek poskytovat zálohy, bude
tento stát mít z úøední povinnosti ve Shromádìní a ve
výkonném výboru.

HLAVA VI
Spory
Èlánek 59
Spory
S výhradou èlánku 64 (5) mùe být kadý spor mezi
dvìma nebo více smluvními státy, který se týká výkladu
nebo aplikace Smlouvy nebo Provádìcího pøedpisu a který nebyl vyøízen smírnì, pøedloen jedním z tìchto státù
u Mezinárodního soudního dvora návrhem podle øádu
tohoto soudu, ledae se tyto státy dohodnou na jiném
zpùsobu øeení. Smluvní stát, který spor pøedkládá soudu, bude o tom informovat Mezinárodní úøad; Mezinárodní úøad upozorní na tuto záleitost ostatní smluvní
státy.

(b) Stát uvedený v pododstavci (a) a Organizace
mají právo písemnì vypovìdìt závazek poskytovat zálohy. Výpovìï nabude úèinnosti za tøi roky od konce tohoto roku, v nìm byla podána.
(9) Revizi úètù provádí jeden nebo více smluvních
státù nebo externích revizorù, jak je uvedeno ve finanèních pøedpisech. Urèí je s jejich souhlasem Shromádìní.
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(ii) uloením listiny o pøístupu ke Smlouvì.

HLAVA VII
Revize a zmìny

(2) Listiny o ratifikaci nebo o pøístupu se uloí u generálního øeditele.

Èlánek 60
Revize Smlouvy

(3) Ustanovení èlánku 24 Stockholmského znìní Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví platí i pro tuto Smlouvu.

(1) Smlouvu lze periodicky revidovat na zvlátní konferenci smluvních státù.

(4) Odstavec (3) nelze v ádném pøípadì vykládat tak,
e obsahuje uznání nebo tichý souhlas smluvního státu
s faktickou situací na území, na nìm Smlouvu aplikuje
jiný smluvní stát v dùsledku uvedeného èlánku.

(2) O svolání revizní konference rozhodne Shromádìní.
(3) Mezivládní organizace, urèená jako orgán pro mezinárodní reeri nebo orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum, má právo úèasti na revizní konferenci jako pozorovatel.

Èlánek 63
Úèinnost Smlouvy
(1) (a) S výhradou ustanovení odstavce (3) nabývá
tato Smlouva úèinnosti tøi mìsíce poté, co osm státù uloilo své ratifikaèní listiny nebo listiny o pøístupu za pøedpokladu, e alespoò ètyøi z tìchto státù splòují jednu z
následujících podmínek:
(i) poèet pøihláek podaných v tomto státì
pøesáhl podle posledních roèních statistik
zveøejnìných Mezinárodním úøadem
40 000;
(ii) obèané tohoto státu nebo osoby, které tam
mají pobyt, podle posledních roèních statistik zveøejnìných Mezinárodním úøadem
podali alespoò 1000 pøihláek v jedné cizí
zemi;
(iii) národní úøad tohoto státu obdrel podle
posledních roèních statistik uveøejnìných
Mezinárodním úøadem alespoò 10 000 pøihláek od obèanù cizích zemí nebo osob,
které v nich mají pobyt.

(4) Èlánky 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) a (8), 56 a 57
mohou být zmìnìny buï revizní konferencí nebo podle
ustanovení èlánku 61.
Èlánek 61
Zmìna nìkterých ustanovení
Smlouvy
(1) (a) Návrhy na zmìnu èlánkù 53 (5), (9) a (11),
54, 55 (4) a (8), 56 a 57 mohou vycházet z iniciativy
kadého státu, který je èlenem Shromádìní, z iniciativy
výkonného výboru nebo generálního øeditele.
(b) Takové návrhy sdìlí generální øeditel smluvním státùm alespoò est mìsícù pøed jejich projednáním
na Shromádìní.
(2) (a) Zmìny èlánkù uvedených v odstavci (1) musí
schválit Shromádìní.
(b) Ke schválení se vyaduje tøíètvrtinová vìtina odevzdaných hlasù.

(b) Pro úèely tohoto odstavce výraz "pøihláky"
nezahrnuje pøihláky uitých vzorù.

(3) (a) Zmìna èlánkù uvedených v odstavci (1) nabývá úèinnosti jeden mìsíc poté, co generální øeditel obdrí písemná oznámení o pøijetí zmìn v pøísluném ústavním øízení od tøí ètvrtin státù, které byly èleny Shromádìní
v dobì pøijetí zmìny.
(b) Kadá takto pøijatá zmìna shora uvedených
èlánkù je závazná pro vechny státy, které jsou èleny
Shromádìní v dobì, kdy zmìna nabývá úèinnosti s tím,
e jakákoliv zmìna, která znamená zvýení finanèních závazkù smluvních státù, zavazuje pouze ty státy, které podaly oznámení o pøijetí takové zmìny.
(c) Kadá zmìna pøijatá podle pododstavce (a)
zavazuje vechny státy, které se stanou èleny Shromádìní po datu, kdy zmìna nabyla úèinnosti podle ustanovení pododstavce (a).

(2) S výhradou odstavce (3) je pro kadý stát, který
se nestal èlenem Smlouvy v okamiku, kdy nabyla úèinnosti ve smyslu ustanovení odstavce (1), tato Smlouva
závazná tøi mìsíce poté, co uloil svou ratifikaèní listinu
nebo listinu o pøístupu.
(3) Ustanovení hlavy II a odpovídající pravidla Provádìcího pøedpisu pøipojeného k Smlouvì se vak pouijí a po datu, kdy tøi státy, z nich kadý splòuje alespoò
jednu z podmínek uvedených v odstavci (1), se stanou
èleny této Smlouvy, ani by ve smyslu ustanovení èlánku 64 (1) prohlásily, e nechtìjí být vázány ustanoveními
hlavy II. Toto datum vak nemùe pøedcházet prvotní
nabytí úèinnosti podle odstavce (1).
Èlánek 64
Výhrady

HLAVA VIII

(1) (a) Kadý stát mùe prohlásit, e není vázán ustanoveními hlavy II.
(b) Státy, které uèiní prohláení podle ustanovení pododstavce (a), nejsou vázány ustanoveními hlavy II ani odpovídajícími ustanoveními Provádìcího pøedpisu.

Závìreèná ustanovení
Èlánek 62
Èlenství ve Smlouvì
(1) Kadý stát, který je èlenem Mezinárodní unie na
ochranu prùmyslového vlastnictví, se mùe stát èlenem
této Smlouvy:
(i) jejím podpisem a dodateèným uloením ratifikaèní listiny nebo,

(2) (a) Kadý stát, který neuèinil prohláení podle
odstavce (1) (a), mùe prohlásit, e:
(i) není vázán ustanoveními èlánku 39 (1), pokud jde o pøedloení vyhotovení meziná108
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(b) Kadé prohláení podle tohoto èlánku lze
kdykoliv vzít zpìt oznámením zaslaným generálnímu øediteli. Takové vzetí zpìt nabývá úèinnosti tøi mìsíce poté,
kdy dolo generálnímu øediteli a v pøípadì vzetí zpìt prohláení podle odstavce (3) to nebude mít vliv na mezinárodní pøihláky podané pøed uplynutím uvedené tøímìsíèní lhùty.

rodní pøihláky a jejího pøípadného pøekladu;
(ii) závazek týkající se odkladu národního øízení, jak je stanoven v èlánku 40, nebude na
pøekáku zveøejnìní mezinárodní pøihláky
nebo jejímu pøekladu národním úøadem
nebo jeho prostøednictvím, pøièem se vak
rozumí, e tento stát není osvobozen od
povinností stanovených v èláncích 30 a 38.

(7) Jiné výhrady k Smlouvì kromì tìch, které jsou
uvedeny v odstavcích (1) a (5), jsou nepøípustné.

(b) Státy které uèiní takové prohláení, budou jím
vázány.

Èlánek 65
Postupné uplatòování Smlouvy

(3) (a) Kadý stát mùe prohlásit, e pokud jde
o nìj, nevyaduje mezinárodní zveøejnìní mezinárodní
pøihláky.

(1) Jestlie dohoda s orgánem pro mezinárodní reeri nebo pro mezinárodní pøedbìný prùzkum stanoví pøechodné omezení poètu nebo druhu mezinárodních pøihláek, které se tyto orgány zavazují vyøídit, Shromádìní
pøijme nutná opatøení k postupnému uplatòování Smlouvy a Provádìcího pøedpisu, pokud jde o dané kategorie
mezinárodních pøihláek. Toto opatøení platí i pro ádosti
o reeri mezinárodního typu podle èlánku 15 (5).

(b) V pøípadech, kdy pøi uplynutí 18 mìsícù od
data priority obsahuje mezinárodní pøihláka urèení pouze takových státù, které uèinily prohláení ve smyslu ustanovení pododstavce (a), nebude mezinárodní pøihláka
podle èlánku 21 (2) zveøejnìna.
(c) I v pøípadech, kde platí ustanovení pododstavce (b), zveøejní Mezinárodní úøad mezinárodní pøihláku:
(i) na ádost pøihlaovatele, jak je stanoveno
Provádìcím pøedpisem;
(ii) v pøípadì, e národní pøihláka nebo patent zaloený na mezinárodní pøihláce byl
zveøejnìn tím národním úøadem nìkterého
urèeného státu nebo jeho jménem, který
uèinil prohláení podle ustanovení pododstavce (a), a to ihned po takovém zveøejnìní, ne vak døíve, ne po uplynutí 18
mìsícù od data priority.

(2) Shromádìní stanoví lhùty, od nich s výhradou
ustanovení odstavce (1) lze podávat mezinárodní pøihláky a pøedkládat návrhy na mezinárodní pøedbìný prùzkum. Tyto lhùty nesmí být delí ne 6 mìsícù od data,
kdy Smlouva nabyla úèinnosti podle ustanovení èlánku
63 (1), pøípadnì kdy hlava II se zaèala pouívat podle
èlánku 63 (3).
Èlánek 66
Výpovìï
(1) Kadý smluvní stát mùe vypovìdìt Smlouvu
oznámením zaslaným generálnímu øediteli.

(4) (a) Kadý stát, jeho národní zákonodárství pøiznává jeho patentùm úèinek na známý stav techniky od
doby pøed zveøejnìním, avak nezrovnoprávòuje pro úèely známého stavu techniky datum priority uplatòované
podle Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví s datem skuteèného podání v tomto státì, mùe
prohlásit, e podání mezinárodní pøihláky, v ní je tento
stát urèen, mimo jeho území, není pro úèely známého stavu techniky rovnoprávné s pøihlákou skuteènì podanou na jeho území.
(b) Kadý stát, který uèiní prohláení podle pododstavce (a), nebude v tomto rozsahu vázán èlánkem 11 (3).
(c) Kadý stát, který uèiní prohláení uvedené
v pododstavci (a), udá zároveò písemnì datum a podmínky, od nìho a podle nich na jeho území nastává
úèinek na známý stav techniky tìch mezinárodních pøihláek, ve kterých byl oznaèen. Toto prohláení lze kdykoliv zmìnit oznámením zaslaným generálnímu øediteli.

(2) Výpovìï nabývá úèinnosti est mìsícù poté, kdy
oznámení dolo generálnímu øediteli. Nebudou tím dotèeny úèinky mezinárodní pøihláky ve vypovídajícím státì, pokud byla mezinárodní pøihláka podána pøed uplynutím této estimìsíèní lhùty nebo pokud byla pøed jejím
uplynutím uèinìna volba vypovídajícího státu.
Èlánek 67
Podpis a úøední jazyky
(1) (a) Smlouva se podepisuje v jednom vyhotovení
v anglickém a francouzském jazyce, pøièem oba texty
jsou stejnì autentické.
(b) Úøední texty vyhotoví generální øeditel po
konzultaci s pøíslunými vládami v jazyce nìmeckém, japonském, portugalském, ruském a panìlském a v dalích jazycích, které urèí Shromádìní.

(5) Kadý stát mùe prohlásit, e není vázán èlánkem
59. Pokud se týèe sporù mezi smluvním státem, který uèinil takové prohláení, s ostatními smluvními státy, neplatí ustanovení èlánku 59.

(2) Smlouva je pøístupná k podpisu ve Washingtonu
do 31. prosince 1970.
Èlánek 68
Uloení Smlouvy

(6) (a) Kadé prohláení podle tohoto èlánku musí
být uèinìno písemnì. Mùe být uèinìno pøi podpisu
Smlouvy, pøi uloení ratifikaèní listiny nebo listiny o pøístupu a nebo, s výjimkou pøípadu uvedeného v odstavci
(5), kdykoliv pozdìji oznámením zaslaným generálnímu
øediteli. V pøípadì takového oznámení nabývá prohláení úèinnosti est mìsícù poté, kdy dolo generálnímu
øediteli, a nebude mít vliv na mezinárodní pøihláky podané pøed uplynutím uvedené estimìsíèní lhùty.

(1) Originál Smlouvy se uloí u generálního øeditele
poté, kdy ji nebude pøístupná k podpisu.
(2) Generální øeditel pøedá dvì jím ovìøená vyhotovení Smlouvy a k ní pøipojeného Provádìcího pøedpisu
vládám vech státù, které jsou èleny Paøíské úmluvy na
ochranu prùmyslového vlastnictví, a na poádání vládám jiných státù.
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(3) Generální øeditel provede registraci Smlouvy u sekretariátu Spojených národù.

(i) podpisy podle èlánku 62;
(ii) uloení ratifikaèních listin nebo listin o pøístupu podle èlánku 62;
(iii) datum, kdy Smlouva nabyla úèinnosti, a datum, od kterého se pouije hlava II podle èlánku 63 (3);
(iv) prohláení uèinìná podle èlánku 64 (1) a (5);
(v) vzetí zpìt prohláení uèinìná podle èlánku 64
(6) (b);
(vi) výpovìdi dolé podle èlánku 66;
(vii) prohláení uèinìná podle èlánku 31 (4).

(4) Generální øeditel pøedá dvì jím ovìøená vyhotovení kadé zmìny Smlouvy a Provádìcího pøedpisu vládám vech smluvních státù a na poádání i vládám jiných státù.
Èlánek 69
Oznámení
Generální øeditel oznámí vládám vech èlenských státù Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví:

110

Provádìcí pøedpis ke Smlouvì o patentové spolupráci (PCT)

PROVÁDÌCÍ PØEDPIS*
KE SMLOUVÌ O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI,
zmìnìný naposledy dne 1. øíjna 2002
(sdìl. fed. min. zahr. vìcí è. 296/1991Sb., ve znìní pozdìjích zmìn)
(úplné znìní)**

Seznam pravidel
Èást A:
Pravidlo 1:

Úvodní pravidla
Zkrácené výrazy

Pravidlo 2:

Výklad nìkterých pojmù

Èást B:
Pravidlo 3:

Pravidla, která se týkají hlavy I Smlouvy
ádost (forma)

Pravidlo 4:

ádost (obsah)

Pravidlo 5:

Popis

Pravidlo 6:

Nároky

Pravidlo 7:

Výkresy

Pravidlo 8:

Anotace

Pravidlo 9:

Výrazy apod., kterých se nesmí pouívat

Pravidlo 10:

Terminologie a znaèky

Pravidlo 11:

Poadavky na vnìjí úpravu mezinárodní pøihláky

Pravidlo 12:

Jazyk mezinárodní pøihláky a pøeklad pro úèely mezinárodní reere a mezinárodního zveøejnìní

Pravidlo 13:

Jednotnost vynálezu

Pravidlo 13bis:

Vynálezy týkající se biologických materiálù

Pravidlo 13ter:

Výpisy sekvencí nukleotidù a/nebo aminokyselin

Pravidlo 14:

Pøedávací poplatek

Pravidlo 15:

Mezinárodní poplatek

Pravidlo 16:

Reerní poplatek

Pravidlo 16bis:

Prodlouení lhùt k placení poplatkù

Pravidlo 17:

Prioritní doklad

Pravidlo 18:

Pøihlaovatel

Pravidlo 19:

Pøíluný pøijímací orgán

Pravidlo 20:

Pøíjem mezinárodní pøihláky

Pravidlo 21:

Pøíprava vyhotovení

Pravidlo 22:

Pøedání archivního vyhotovení a pøekladu

Pravidlo 23:

Pøedání reerního vyhotovení

Pravidlo 24:

Pøíjem archivního vyhotovení Mezinárodním úøadem

Pravidlo 25:

Pøíjem reerního vyhotovení orgánem pro mezinárodní reeri

*

Pøijatý dne 19. èervna 1970, zmìnìný 14. dubna 1978, 3. øíjna 1978, 1. kvìtna 1979, 16. èervna 1980, 26. záøí 1980,
3. èervence 1981, 10. záøí 1982, 4. øíjna 1983, 3. února 1984, 28. záøí 1984, 1. øíjna 1985, 12. èervence 1991, 2. øíjna 1991,
29.záøí 1992, 29. záøí 1993, 3. øíjna 1995, 1. øíjna 1997, 15. záøí 1998, 29. záøí 1999, 17. bøezna 2000, 3. øíjna 2000, 3. øíjna 2001 a
1. øíjna 2002.

** Toto úplné znìní zahrnuje zmìny, které byly pøijaty 1. øíjna 2002 a které vstoupí v platnost 1. ledna 2003. Zmìny, které byly
také pøijaty 1. øíjna 2002 a které vstoupí v platnost 1. ledna 2004 toto znìní nezahrnuje.
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Pravidlo 26:

Pøezkoumání a oprava nìkterých èástí mezinárodní pøihláky pøijímacím úøadem

Pravidlo 26bis:

Oprava nebo dodateèné uplatnìní priority

Pravidlo 26ter:

Oprava nebo dodateèné doplnìní prohláení podle pravidla 4.17

Pravidlo 27:

Nezaplacení poplatkù

Pravidlo 28:

Nedostatky zjitìné Mezinárodním úøadem

Pravidlo 29:

Mezinárodní pøihláky nebo urèení, která se povaují za vzaté zpìt

Pravidlo 30:

Lhùta podle èlánku 14(4)

Pravidlo 31:

Vyhotovení poadovaná podle èlánku 13

Pravidlo 32:

Rozíøení úèinkù mezinárodní pøihláky na urèité nástupnické státy

Pravidlo 33:

Relevantní známý stav techniky pro mezinárodní reeri

Pravidlo 34:

Minimální dokumentace

Pravidlo 35:

Orgán pøísluný pro mezinárodní reeri

Pravidlo 36:

Minimální poadavky na orgány pro mezinárodní reeri

Pravidlo 37:

Chybìjící nebo vadný název

Pravidlo 38:

Chybìjící nebo vadná anotace

Pravidlo 39:

Pøedmìt podle èlánku 17(2)(a)(i)

Pravidlo 40:

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní reere)

Pravidlo 41:

Døívìjí reere, jiná ne mezinárodní reere

Pravidlo 42:

Lhùta pro mezinárodní reeri

Pravidlo 43:

Mezinárodní reerní zpráva

Pravidlo 44:

Pøedání mezinárodní reerní zprávy, atd.

Pravidlo 45:

Pøeklad mezinárodní reerní zprávy

Pravidlo 46:

Úprava nárokù v øízení pøed Mezinárodním úøadem

Pravidlo 47:

Postoupení urèeným úøadùm

Pravidlo 48:

Mezinárodní zveøejnìní

Pravidlo 49:

Vyhotovení, pøeklad a poplatky podle èlánku 22

Pravidlo 50:

Oprávnìní podle èlánku 22(3)

Pravidlo 51:

Pøezkoumání urèenými úøady

Pravidlo 51bis:

Nìkteré národní poadavky pøípustné podle èlánku 27

Pravidlo 52:

Úprava nárokù, popisu a výkresù u urèených úøadù

Èást C:
Pravidlo 53:

Pravidla, která se týkají hlavy II Smlouvy
Návrh

Pravidlo 54:

Pøihlaovatel oprávnìný k podání návrhu

Pravidlo 55:

Jazyky (mezinárodní pøedbìný prùzkum)

Pravidlo 56:

Pozdìjí volba

Pravidlo 57:

Jednací poplatek

Pravidlo 58:

Poplatek za pøedbìný prùzkum

Pravidlo 58bis:

Prodlouení lhùty pro placení poplatkù

Pravidlo 59:

Orgán pøísluný pro mezinárodní pøedbìný prùzkum

Pravidlo 60:

Nìkteré nedostatky návrhu nebo volby

Pravidlo 61:

Oznámení návrhu a volby

Pravidlo 62:

Kopie úprav podle èlánku 19 pro orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum

Pravidlo 63:

Minimální poadavky na orgány pro mezinárodní pøedbìný prùzkum

Pravidlo 64:

Známý stav techniky pro mezinárodní pøedbìný prùzkum

Pravidlo 65:

Tvùrèí øeení nebo øeení, které není nasnadì
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Pravidlo 66:

Øízení pøed orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum

Pravidlo 67:

Pøedmìt podle èlánku 34(4)(a)(i)

Pravidlo 68:

Nedostatek jednotnosti vynálezu (mezinárodní pøedbìný prùzkum)

Pravidlo 69:

Zahájení a lhùta pro mezinárodní pøedbìný prùzkum

Pravidlo 70:

Zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu

Pravidlo 71:

Pøedání zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu

Pravidlo 72:

Pøeklad zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu

Pravidlo 73:

Postoupení zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu

Pravidlo 74:

Pøeklady pøíloh ke zprávì o mezinárodním pøedbìném prùzkumu a jejich pøedloení

Pravidlo 75:

(zrueno)

Pravidlo 76:

Vyhotovení, pøeklad a poplatek podle èlánku 39(1); pøeklad prioritního dokladu

Pravidlo 77:

Oprávnìní podle èlánku 39(1)(b)

Pravidlo 78:

Úprava nárokù, popisu a výkresù u zvolených úøadù

Èást D:
Pravidlo 79:

Pravidla, která se týkají hlavy III Smlouvy
Kalendáø

Pravidlo 80:

Poèítání lhùt

Pravidlo 81:

Zmìna lhùt stanovených Smlouvou

Pravidlo 82:

Nepravidelnosti v potovním styku

Pravidlo 82bis:

Omluva nedodrení lhùty státem urèeným nebo zvoleným

Pravidlo 82ter:

Oprava chyb pøijímacího úøadu nebo Mezinárodního úøadu

Pravidlo 83:

Právo vystupovat pøed mezinárodními orgány

Èást E:
Pravidlo 84:

Pravidla, která se týkají hlavy V Smlouvy
Výlohy delegací

Pravidlo 85:

Nepøítomnost usnáeníschopné vìtiny na Shromádìní

Pravidlo 86:

Vìstník

Pravidlo 87:

Výtisky publikací

Pravidlo 88:

Zmìna Provádìcího pøedpisu

Pravidlo 89:

Administrativní smìrnice

Èást F:
Pravidlo 89bis:

Pravidla, která se týkají nìkolika hlav Smlouvy
Podávání, projednávání a pøedání mezinárodní pøihláky a ostatních dokladù
v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky

Pravidlo 89ter:

Kopie dokladù, podaných v papírové formì, v elektronické formì

Pravidlo 90:

Zástupci a spoleèní zmocnìnci

Pravidlo 90bis:

Vzetí zpìt

Pravidlo 91:

Zjevné omyly v dokladech

Pravidlo 92:

Korespondence

Pravidlo 92bis:

Záznam zmìn urèitých údajù v ádosti nebo v návrhu

Pravidlo 93:

Uchovávání záznamù a spisù

Pravidlo 94:

Pøístup ke spisùm

Pravidlo 95:

Dostupnost pøekladù

Pravidlo 96:

Sazebník poplatkù

Sazebník poplatkù platný od 17. øíjna 2002
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mostatnì se oznaèuje poèet listù kadé
èásti popisu obsahující výpis sekvencí),
nároky, výkresy, anotace;
(ii) zda k mezinárodní pøihláce, tak jak byla
podána, je pøipojena plná moc (tj. doklad
ustavující zástupce nebo spoleèného
zmocnìnce), kopie generální plné moci,
prioritní doklad, výpis sekvencí ve strojnì èitelné formì, doklad týkající se úhrady poplatkù nebo i jakýkoliv jiný doklad
(musí být specifikovaný v kontrolním seznamu);
(iii) èíslo obrázku výkresù, které by podle návrhu pøihlaovatele mìl být zveøejnìn spolu s anotací; ve výjimeèných pøípadech
mùe pøihlaovatel navrhnout více ne jeden obrázek.

ÈÁST A
Úvodní pravidla
Pravidlo 1
Zkrácené výrazy
1.1 Smysl zkrácených výrazù
(a) V provádìcím pøedpisu slovo "Smlouva" znamená Smlouvu o patentové spolupráci.
(b) V Provádìcím pøedpisu slova "hlava" a "èlánek" se vztahují na pøíslunou hlavu a èlánek Smlouvy.
Pravidlo 2
Výklad nìkterých slov
2.1 "Pøihlaovatel"
Je-li pouito slova "pøihlaovatel", znamená to také
zástupce a jiného zmocnìnce pøihlaovatele, a to s výjimkou tìch pøípadù, kdy z textu nebo povahy ustanovení nebo z textové souvislosti, v nich je takového slova
pouito, jasnì vyplývá opak, tedy zejména v pøípadech,
kdy se pøedpis odvolává na pobyt nebo na státní pøíslunost pøihlaovatele.

(b) Seznam vyplní pøihlaovatel, a neuèiní-li tak,
uvede pøísluné údaje kromì èísla obrázku podle odstavce
(a) (iii) pøijímací úøad.
3.4 Podrobnosti
S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upraví podrobnosti titìného formuláøe ádosti a ádosti podané jako
poèítaèový výtisk Administrativní smìrnice.

2.2 "Zástupce"
Kdykoliv je pouito slova "zástupce", znamená to
zástupce stanoveného podle ustanovení pravidla 90.1,
pokud nìco jiného jasnì nevyplývá ze znìní nebo povahy ustanovení, nebo z textové souvislosti, ve kterých je
slovo pouito.

Pravidlo 4
ádost (Obsah)
4.1 Povinný a fakultativní obsah; podpis
(a) ádost musí obsahovat:
(i) petit;
(ii) název vynálezu;
(iii) údaje týkající se pøihlaovatele a zástupce, je-li zástupce ustanoven;
(iv) urèení státù;
(v) údaje týkající se vynálezce, jestlie národní zákonodárství alespoò jednoho z urèených státù poaduje, aby jméno vynálezce bylo uvedeno pøi podání národní
pøihláky.

2.2bis "Spoleèný zmocnìnec"
Kdykoliv je pouito výrazu "spoleèný zmocnìnec",
znamená to pøihlaovatele, který je stanoven jako, nebo
povaován, za spoleèného zmocnìnce podle ustanovení
pravidla 90.2.
2.3 "Podpis"
Jestlie národní zákonodárství, pouívané pøijímacím
úøadem nebo pøísluným orgánem pro mezinárodní reeri nebo pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, vyaduje pouití razítka místo podpisu, bude pro tento úøad
nebo orgán výraz "podpis" znamenat "razítko".

(b) ádost pøípadnì obsahuje:
(i) uplatnìní priority;
(ii) odkaz na døívìjí mezinárodní reeri nebo
døívìjí reeri mezinárodního typu nebo
na jinou reeri;
(iii) výbìr urèitých druhù ochrany;
(iv) údaj, e pøihlaovatel si pøeje získat regionální patent;
(v) odkaz na základní pøihláku nebo základní patent;
(vi) údaj o pøihlaovatelovì volbì pøísluného
orgánu pro mezinárodní reeri.

ÈÁST B
Pravidla, která se týkají hlavy I Smlouvy
Pravidlo 3
ádost (Forma)
3.1 Formuláø ádosti
ádost se podává na titìném formuláøi nebo jako
poèítaèový výtisk.
3.2 Monost získat formuláøe
Titìné formuláøe poskytne pøihlaovateli bezplatnì
pøijímací úøad nebo Mezinárodní úøad, jestlie si to pøijímací úøad pøeje.

(c) ádost mùe obsahovat:
(i) údaje týkající se vynálezce, jestlie národní zákonodárství ádného z urèených státù nepoaduje, aby jméno vynálezce bylo
uvedeno pøi podání národní pøihláky;
(ii) ádost adresovanou pøijímacímu úøadu,
aby pøipravil a pøedal Mezinárodnímu úøadu prioritní doklad, jestlie byla pøihláka, ze které se uplatòuje priorita, podána

3.3 Kontrolní seznam
(a) ádost obsahuje seznam, který udává:
(i) celkový poèet listù, které obsahuje mezinárodní pøihláka a poèet listù kadé èásti
mezinárodní pøihláky: ádost, popis (sa114
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(b) Jestlie je pøihlaovatel vynálezcem, musí ádost obsahovat místo údaje uvedeného v odstavci (a)
sdìlení v tomto smìru.

u národního úøadu nebo mezivládního orgánu, který je pøijímacím úøadem;
(iii) prohláení podle pravidla 4.17.

(c) V ádosti lze pro rùzné urèené státy udat rùzné osoby jako vynálezce tehdy, jestlie jsou v tomto smìru
poadavky obsaené v národním zákonodárství urèených
státù rùzné. V takovém pøípadì bude ádost obsahovat
zvlátní prohláení pro kadý urèený stát nebo skupinu
státù, ve kterém se jedna nebo nìkolik osob, pøípadnì
tatá osoba nebo tyté osoby povaují za vynálezce.

(d) ádost musí být podepsána.
4.2 Petit
Petit musí mít dále uvedený obsah, pøièem se doporuèuje toto jeho znìní: "Podepsaný ádá, aby tato mezinárodní pøihláka byla projednána podle Smlouvy o patentové spolupráci".
4.3 Název vynálezu
Název vynálezu musí být krátký (doporuèuje se název o dvou a sedmi slovech, pokud je v angliètinì nebo
v pøekladu do angliètiny) a pøesný.

4.7 Zástupce
(a) Je-li ustanoven zástupce, bude to uvedeno
v ádosti a souèasnì bude uvedeno jeho jméno a adresa.
(b) Je-li zástupce registrován u národního úøadu,
který jedná jako pøijímací úøad, mùe být v ádosti uvedeno èíslo nebo jiný údaj, pod kterým je zástupce takto
registrován.

4.4 Jména a adresy
(a) Jména fyzických osob se udávají pøíjmením
a jménem (jmény).

4.8 Spoleèný zmocnìnec
Jestlie byl urèen spoleèný zmocnìnec, musí být tento údaj v ádosti uveden.

(b) Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úøedním oznaèením.
(c) Adresy se udávají tak, aby tím byly splnìny obvyklé poadavky na rychlé potovní doruèení na
udanou adresu, a v kadém pøípadì obsahují vechny
dùleité správní jednotky vèetnì èísla domu, pokud
pøipadá v úvahu. V tìch pøípadech, kde národní zákonodárství urèeného státu nepoaduje uvedení èísla
domu, nebude mít opomenutí uvést takové èíslo v tomto státì ádný následek. Aby se umonilo rychlé spojení s pøihlaovatelem, doporuèuje se uvést adresu
dálnopisu, èíslo telefonu a faxu, nebo odpovídající
údaje jiných podobných komunikaèních prostøedkù
pøihlaovatele, nebo pøípadnì zástupce èi spoleèného
zmocnìnce.

4.9 Urèení státù
(a) Smluvní státy musí být v ádosti urèeny:
(i) v pøípadì urèení pro úèely získání národních patentù - oznaèením kadého státu,
kterého se to týká;
(ii) v pøípadì urèení pro úèely získání regionálního patentu - údajem o tom, e je poadován regionální patent pro vechny
smluvní státy, které jsou èleny pøísluné
smlouvy o regionálním patentu, nebo pouze pro ty smluvní státy, které jsou pøesnì
urèeny.

(d) Pro kadého pøihlaovatele, vynálezce nebo
zástupce smí být uvedena pouze jedna adresa, avak jestlie nebyl ustanoven zástupce k zastupování pøihlaovatele nebo vech pøihlaovatelù, pokud je jich více ne
jeden, smí pøihlaovatel, nebo, je-li více pøihlaovatelù,
spoleèný zmocnìnec, uvést navíc k jakékoli jiné adrese
uvedené v ádosti, jetì i adresu, na kterou mají být zasílána oznámení.

(b) ádost smí obsahovat údaj o tom, e vechna
urèení, která by byla podle smlouvy dovolena, jiná ne
ta, která jsou provedena podle odstavce (a), jsou také
provedena, za pøedpokladu, e:
(i) alespoò jeden smluvní stát je urèen podle
odstavce (a), a
(ii) ádost obsahuje také prohláení, e kadé
urèení podle tohoto odstavce je podrobeno stvrzení podle odstavce (c), a e urèení, které nebude takto stvrzeno pøed uplynutím lhùty 15 mìsícù od data priority,
bude povaováno za vzaté zpìt pøihlaovatelem pøi uplynutí této lhùty.

4.5 Pøihlaovatel
(a) V ádosti musí být uvedeno jméno, adresa,
státní pøíslunost a sídlo pøihlaovatele nebo kadého pøihlaovatele, je-li jich více.
(b) Státní pøíslunost pøihlaovatele musí být udána názvem státu, jeho je pøísluníkem.

(c) Stvrzení kadého urèení, provedené podle odstavce (b), vstoupí v platnost
(i) podáním písemné zprávy u pøijímacího
úøadu, obsahující údaj podle odstavce
(a)(i) nebo (ii), a
(ii) zaplacením poplatku za urèení a stvrzovacího poplatku pøijímacímu úøadu podle
ustanovení pravidla 15.5. ve lhùtì podle
odstavce (b)(ii).

(c) Sídlo pøihlaovatele musí být udáno názvem
státu, na jeho území má pobyt.
(d) V ádosti smí být uvedeni, pro rùzné urèené
státy, rùzní pøihlaovatelé. V takovém pøípadì se v ádosti uvede pøihlaovatel nebo pøihlaovatelé pro kadý
urèený stát nebo skupinu urèených státù.
(e) Je-li pøihlaovatel registrován u národního
úøadu, který jedná jako pøijímací úøad, mùe být v ádosti uvedeno èíslo nebo jiný údaj, pod kterým je pøihlaovatel takto registrován.

4.10 Uplatnìní priority
(a) Kadé prohláení uvedené v èlánku 8(1)
("uplatnìní priority") mùe uplatòovat prioritu jedné nebo
více døívìjích pøihláek podaných buï v nebo pro nìkterý èlenský stát Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví nebo v nebo pro èlenský stát Svìtové
obchodní organizace, který není èlenským státem této

4.6 Vynálezce
(a) V pøípadì uplatnìní pravidla 4.1(a)(v) nebo
(c)(i) musí ádost obsahovat jméno a adresu vynálezce
nebo kadého vynálezce, je-li jich více.
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s udáním zemì, data a èísla nebo musí identifikovat zmínìnou reeri s udáním, podle okolností, data a èísla ádosti o reeri.

úmluvy. Kadé uplatnìní priority bude, s výhradou pravidla 26bis.1, uvedeno v ádosti; sestává z prohláení,
e se uplatòuje priorita z døívìjí pøihláky, a musí obsahovat:
(i) datum podání døívìjí pøihláky, toto datum musí být datem spadajícím do lhùty
12 mìsícù pøed podáním pøihláky;
(ii) èíslo døívìjí pøihláky;
(iii) je-li døívìjí pøihláka národní pøihláka,
èlenský stát Paøíské úmluvy na ochranu
prùmyslového vlastnictví nebo èlenský stát
Svìtové obchodní organizace, který není
èlenem této úmluvy, ve kterém byla podána;
(iv) je-li døívìjí pøihláka regionální pøihláka, organizaci povìøenou udìlováním regionálních patentù podle pøísluné smlouvy o regionálním patentu;
(v) je-li døívìjí pøihláka mezinárodní pøihláka, pøijímací úøad, u kterého byla podána.

4.12 Výbìr nìkterých druhù ochrany
(a) Jestlie si pøihlaovatel pøeje, aby jeho mezinárodní pøihláka byla v nìkterém urèeném státì projednávána nikoli jako pøihláka patentu, ale jako pøihláka
k nìkterému jinému druhu ochrany uvedenému v èlánku 43, musí to uvést v ádosti. Pro úèely tohoto odstavce
neplatí èlánek 2 (ii).
(b) V pøípadì uvedeném v èlánku 44 pøihlaovatel uvede oba druhy ochrany a jestlie poaduje jeden ze
dvou druhù ochrany pøednostnì, uvede i který druh ochrany povauje za pøednostní a který za podpùrný.
4.13 Uvádìní základní pøihláky nebo základního
patentu
Jestlie si pøihlaovatel pøeje, aby se jeho mezinárodní pøihláka projednávala v nìkterém z urèených státù jako pøihláka o dodatkový patent nebo dodatkové
osvìdèení, dodatkové autorské osvìdèení na vynález
nebo dodatkové osvìdèení na uitný vzor, musí uvést
základní pøihláku nebo základní patent, základní autorské osvìdèení na vynález nebo základní osvìdèení o uitném vzoru, ke kterému se dodatkový patent nebo osvìdèení, dodatkové autorské osvìdèení na vynález nebo
dodatkové osvìdèení o uitném vzoru bude vztahovat,
bude-li udìleno. Pro úèely tohoto odstavce neplatí èlánek 2(ii).

(b) Navíc k obsahu poadovanému podle odstavcù (a) (iv) nebo (v):
(i) je-li døívìjí pøihláka regionální pøihláka nebo mezinárodní pøihláka, uplatnìní
priority mùe obsahovat jeden nebo více
èlenských státù Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví, pro které
byla døívìjí pøihláka podána;
(ii) je-li døívìjí pøihláka regionální pøihláka a nejménì jeden èlenský stát regionální patentové smlouvy není èlenským státem Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového vlastnictví ani èlenským státem
Svìtové obchodní organizace, uplatnìní
priority bude obsahovat nejménì jeden
èlenský stát této úmluvy nebo jeden èlenský stát této organizace, pro který byla
døívìjí pøihláka podána.

4.14 "Pokraèování" nebo "dílèí pokraèování"
Jestlie si pøihlaovatel pøeje projednat svou mezinárodní pøihláku v nìkterém z urèených státù ve formì
pøihláky, která je "pokraèováním" nebo "dílèím pokraèováním" døívìjí pøihláky, musí to uvést v ádosti a
popsat pøíslunou základní pøihláku.
4.14bis Volba orgánu pro mezinárodní reeri
Je-li více orgánù pro mezinárodní reeri pøísluných
pro reeri mezinárodní pøihláky, pøihlaovatel oznaèí
v ádosti ten orgán pro mezinárodní reeri, který si vybral.

(c) Pro úèely odstavcù (a) a (b) se èlánek 2(iv)
nepouije.

4.15 Podpis
(a) S výhradou odstavce (b) musí být ádost podepsána pøihlaovatelem nebo, jestlie je více ne jeden
pøihlaovatel, vemi pøihlaovateli.

(d) Jestlie ke dni 29. záøí 1999 upravené odstavce (a) a (b) platné od 1. ledna 2000 nejsou sluèitelné
s národním zákonodárstvím pouívaným v urèených úøadech, bude se v tìchto urèených úøadech pokraèovat
v pouívání odstavcù platných do 31. prosince 1999 i po
tomto datu tak dlouho, dokud upravené odstavce nebudou sluèitelné s tímto zákonodárstvím, za pøedpokladu,
e tento úøad o tom uvìdomí Mezinárodní úøad do
31. øíjna 1999. Obdrené oznámení bude ihned zveøejnìno Mezinárodním úøadem ve Vìstníku.

(b) Jestlie dva nebo více pøihlaovatelù podají
mezinárodní pøihláku, ve které je urèen stát, jeho národní zákonodárství poaduje, aby národní pøihláka byla podána vynálezcem a kdy pøihlaovatel pro tento urèený
stát, který je vynálezcem, odmítne ádost podepsat nebo
nemùe být nalezen, nebo, není dosaitelný ani po vynaloení znaèného úsilí, ádost nemusí být podepsána tímto
pøihlaovatelem, jestlie je podepsána alespoò jedním pøihlaovatelem, pøièem je poskytnuto pøijímacímu úøadu
uspokojivé vysvìtlení týkající se chybìjícího podpis.

4.11 Odkaz na døívìjí reeri
Jestlie byla ve smyslu èlánku 15(5) pro pøihláku
poadována mezinárodní reere nebo reere mezinárodního typu nebo jestlie si pøihlaovatel pøeje, aby orgán pro mezinárodní reeri zaloil mezinárodní reerní zprávu zcela nebo z èásti na výsledcích reere jiné
ne mezinárodní nebo mezinárodního typu, provedené
národním úøadem nebo mezivládní organizací, které jsou
orgánem pro mezinárodní reeri pro mezinárodní pøihláku, ádost musí na tuto skuteènost odkázat. Takový
odkaz musí buï identifikovat pøihláku (pøípadnì její
pøeklad), pro kterou byla døívìjí reere provedena

4.16 Pøepis a pøeklad urèitých slov
(a) Pokud nejsou jméno nebo adresa napsány latinskou abecedou, musí být rovnì uvedeny v latinské
abecedì,a to buï v pøedpisu, nebo v anglickém pøekladu. Pøihlaovatel rozhodne, která slova budou toliko pøepsána a která pøeloena.
(b) Jestlie není jméno zemì napsáno latinskou
abecedou, musí být rovnì uvedeno v anglickém jazyce.
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4.17 Prohláení týkající se národních poadavkù
uvedených v pravidle 51bis.1(a)(i) a (v)
ádost mùe, pro úèely pouitelného národního práva v jednom nebo více urèených státech, obsahovat jedno nebo více z následujících prohláení, ve znìní pøedepsaném Administrativní smìrnicí:
(i) prohláení, pokud se týká totonosti vynálezce, jak uvedeno v pravidle 51bis.1(a)(i),
(ii) prohláení, pokud se týká oprávnìní pøihlaovatele k datu mezinárodního podání poadovat patent a jeho udìlení, jak uvedeno v pravidle 51bis.(a)(ii),
(iii) prohláení o oprávnìní pøihlaovatele k datu
mezinárodního podání, uplatòovat prioritu
døívìjí pøihláky, jak uvedeno v pravidle
51bis.1(a)(iii),
(iv) prohláení vynálezce, pokud jde o jeho púvodcovství k vynálezu, jak uvedeno v pravidle 51bis.1(a)(iv), které musí být podepsáno,
jak pøedepsano Administrativní smìrnicí,
(v) prohláení, pokud se týká pøeduveøejnìní, které není na závadu nebo výjimek z nedostatku
novosti, jak uvedeno v pravidle 51bis.1(a)(v).

ale spokojí se popisem jakéhokoli pøíkladu provedení (bez ohledu na to, zda je
povaován za nejlepí èi nikoli), nemá
opomenutí popsat nejlepí zpùsob provedení úèinky v tomto státì;
(vi) výslovné uvedení zpùsobu, jakým mùe
být pøedmìt vynálezu vhodnì vyuíván
v prùmyslu, pokud to zcela jasnì nevyplývá z popisu nebo z povahy vynálezu, a zpùsobu, jakým mùe být vyrábìn nebo pouíván, nebo jestlie mùe být pouze
pouíván, zpùsob, jím mùe být pouíván. Pojmem "prùmysl" se rozumí jeho
nejirí smysl jako v Paøíské úmluvì na
ochranu prùmyslového vlastnictví.
(b) Zpùsob a poøadí popisu uvedené v odstavci
(a) je nutno dodret s výjimkou pøípadù, kdy pro povahu
vynálezu by byl jiný zpùsob nebo jiné poøadí lepí pro
porozumìní a hospodárnìjí vysvìtlení.
(c) S výhradou ustanovení odstavce (b) bude kadá èást zmínìná v odstavci (a) uvedena vhodným nadpisem v souladu s doporuèením obsaeným v Administrativí smìrnici.
5.2. Sekvence nukleotidù a/ nebo aminokyselin
(a) Jestlie mezinárodní pøihláka obsahuje vyjádøení jedné nebo více sekvencí nukleotidù a/nebo aminokyselin, musí popis obsahovat výpis sekvence, který
je v souladu se standardem pøedepsaným Administrativní smìrnicí, a musí být podán jako samostatná èást popisu podle tohoto standardu.

4.18 Dodatkové údaje
(a) ádost nesmí obsahovat ádné jiné údaje ne
ty, které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 a 4.17, s tím, e
Administrativní smìrnice mùe dovolit, ne vak naøídit,
aby byly do ádosti pojaty dodatkové údaje touto smìrnicí vyjmenované.
(b) Jestlie ádost obsahuje jiné údaje ne ty,
které jsou uvedeny v pravidlech 4.1 a 4.17 nebo povoleny podle odstavce (a) Administrativní smìrnicí,
pøijímací úøad tyto dodatkové údaje vykrtne z moci
úøední.

(b) Jestlie èást popisu s výpisem sekvence obsahuje nìjaký volný text, jak je stanoveno ve standardu
uvedeném v Administrativní smìrnici, volný text musí
být uveden rovnì v hlavní èásti popisu, a to ve stejném
jazyce, jako je popis.

Pravidlo 5
Popis

Pravidlo 6
Nároky

5.1 Zpùsob popisu
(a) Popis musí zaèínat názvem vynálezu uvedeného v ádosti a musí obsahovat:
(i) upøesnìní technického oboru, kterého se
vynález týká;
(ii) uvedení známého stavu techniky, který je
pøihlaovateli znám a který mùe být uiteèný pro porozumìní, reeri a prùzkum
vynálezu, a pokud mono uvedením materiálù, z nich tento stav vyplývá;
(iii) vlastní popis pøihláeného vynálezu takovými výrazy, aby bylo mono technickému problému (i kdy nebyl výslovnì jako
takový uveden) a jeho øeení porozumìt,
a uvedení pøípadných výhodných úèinkù
vynálezu ve srovnání se známým stavem
techniky;
(iv) krátký popis pøípadných výkresù;
(v) uvedení alespoò nejlepího zpùsobu, kterým by bylo moné podle názoru pøihlaovatele uskuteènit pøihláený vynález; to
se provede pomocí pøíkladù a kdy je to
vhodné, odkazem na pøípadné výkresy;
kdy národní zákonodárství urèeného státu nevyaduje popis nejlepího zpùsobu,

6.1 Poèet a èíslování nárokù
(a) Poèet nárokù musí být pøimìøený povaze pøihláeného vynálezu.
(b) Je-li nárokù nìkolik, musí být èíslovány za
sebou arabskými èíslicemi.
(c) Zpùsob èíslování v tìch pøípadech, kdy dochází k úpravì nárokù, se øídí Administrativní smìrnicí.
6.2 Odkazy na jiné èásti mezinárodní pøihláky
(a) Nároky se nesmí, s výjimkou pøípadù, kde je
to nezbytnì nutné, opírat, pokud jde o technické znaky
vynálezu, o odkazy na popis nebo výkresy. Zejména se
nesmí opírat o takové odkazy, jako je napøíklad: "jak je
popsáno v èásti ... popisu" nebo "jak je znázornìno na
obrázku ... výkresù".
(b) V tìch pøípadech, kdy mezinárodní pøihláka
obsahuje výkresy, dává se pøednost tomu, aby technické
znaky v nárocích byly doprovázeny vztahovými znaèkami, které se jich týkají. Jestlie se jich pouije, dává se
pøednost tomu, aby byly v závorkách. Jestlie pouití
vztahových znaèek nijak zvlá neusnadòuje rychlejí
pochopení nároku, pak se nepouijí. Vztahové znaèky
mùe urèený úøad pro úèely zveøejnìní tímto úøadem
vypustit.
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6.3 Zpùsob sestavování nárokù
(a) Definice pøedmìtu, o jeho ochranu se ádá,
sestává z technických znakù vynálezu.

Pravidlo 7
Výkresy
7.1 Technologická schémata a diagramy
Technologická schémata a diagramy se povaují za
výkresy.

(b) Je-li to vhodné, musí nároky obsahovat:
(i) úvodní èást, oznaèující ty technické znaky
vynálezu, které jsou nutné pro definici pøihláeného pøedmìtu, které jsou vak v kombinaci souèástí známého stavu techniky;
(ii) význakovou èást, které pøedcházejí napø.
slova "vyznaèující se", "vyznaèené tím",
"pøièem zlepení spoèívá v tom" nebo
jiná slova se stejným významem, a která
struènì uvádí technické znaky, o jejich
ochranu se ve spojení se znaky, uvedenými v bodì (i) ádá.

7.2 Lhùta
Lhùta uvedená v èlánku 7.(2)(ii) musí odpovídat okolnostem daného pøípadu a nesmí být kratí ne 2 mìsíce
od data písemné výzvy, v ní se ádá o pøedloení výkresù nebo dodatkových výkresù ve smyslu uvedeného
ustanovení.
Pravidlo 8
Anotace

(c) Tam, kde národní zákonodárství urèeného státu nevyaduje, aby byly nároky sestaveny zpùsobem uvedeným v odstavci (b), nebude mít opomenutí uvedeného
zpùsobu sestavení nárokù ádné následky pro tento stát
za pøedpokladu, e skuteènì pouitý zpùsob sestavení
nárokù je v souladu s poadavky národního zákonodárství tohoto státu.

8.1 Obsah a forma anotace
(a) Anotace musí obsahovat:
(i) souhrn podstaty vynálezu, jak vyplývá
z popisu nárokù a pøípadných výkresù;
v souhrnu musí být uveden technický obor,
jeho se vynález týká, a jeho formulace
musí umoòovat jasné pochopení technického problému, jádra øeení tohoto problému vynálezem a základní vyuití nebo
vìtí poèet základních vyuití vynálezu;
(ii) tam, kde to pøipadá v úvahu, chemický
vzorec, který ze vech vzorcù uvedených
v mezinárodní pøihláce nejlépe charakterizuje vynález.

6.4 Závislé nároky
(a) Kadý nárok, který obsahuje vechny znaky
jednoho nebo více ostatních nárokù (nárok v závislé formì, zde uvádìný jako "závislý nárok"), musí obsahovat
odvolání, pokud mono na zaèátku, na jiný nárok nebo
na jiné nároky a potom musí uvést dalí nárokované znaky. Kadý závislý nárok, který se odvolává na více ne
jeden z ostatních nárokù ("vícenásobnì závislý nárok")
se smí odvolávat na tyto nároky pouze alternativnì. Vícenásobnì závislé nároky nesmìjí slouit jako podklad
pro jiné vícenásobnì závislé nároky. Jestlie národní zákonodárství národního úøadu, který jedná jako orgán pro
mezinárodní reeri, neumoòuje, aby vícenásobnì závislé nároky byly sestaveny zpùsobem odliným od toho,
který je uveden ve dvou pøedcházejících vìtách, pak opomenutí sestavit nároky takovým zpùsobem mùe vést
k jejich oznaèení v mezinárodní reerní zprávì ve smyslu
èlánku 17.(2)(b). Skuteènost, e nároky nejsou sestaveny uvedeným zpùsobem, nemá v urèeném státì následky, pokud byly nároky sestaveny v souladu s národním
zákonodárstvím tohoto státu.

(b) Anotace musí být tak struèná, jak to dovoluje
podstata vynálezu (pokud mono 50 a 150 slov, je-li
v angliètinì nebo pøeloena do angliètiny).
(c) Anotace nesmí obsahovat údaje o tvrzených
výhodách nebo hodnotì pøihláeného vynálezu, ani o jeho
uvaované upotøebitelnosti.
(d) Kadý podstatný technický znak uvedený
v anotaci a zobrazený na výkresu mezinárodní pøihláky
musí být doplnìn vztahovou znaèkou umístìnou v závorkách.
8.2 Obrázek
(a) Jestlie pøihlaovatel opomene uèinit návrh
podle pravidla 3.3 (a)(iii) nebo jestlie orgán pro mezinárodní reeri shledá, e vynález by byl lépe charakterizován jiným obrázkem nebo obrázky, ne tím nebo tìmi,
které navrhuje pøihlaovatel, pak oznaèí, s výhradou ustanovení odstavce (b), ten obrázek nebo ty obrázky, které
se pøipojí k anotaci, a je Mezinárodní úøad zveøejní.
V takovém pøípadì bude k anotaci pøipojen obrázek nebo
obrázky navrené pøihlaovatelem.

(b) Kadý závislý nárok musí být formulován tak,
aby obsahoval vechna omezení obsaená v nároku, na
který se odvolává. Vícenásobnì závislý nárok musí být
formulován tak, aby obsahoval vechna omezení obsaená v tom konkrétním nároku, v souvislosti s nimi je
právì uvaován.
(c) Vechny závislé nároky, které se odvolávají na
jediný pøedcházející nárok a vechny závislé nároky, které se odvolávají na nìkolik pøedcházejících nárokù, budou podle monosti a co nejvhodnìji slouèeny do skupin.

(b) Pokud orgán povìøený mezinárodní reerí
shledá, e k pochopení anotace se nehodí ádný obrázek
výkresù, oznámí to Mezinárodnímu úøadu. V takovém
pøípadì nebude k anotaci pøi zveøejnìní Mezinárodním
úøadem pøipojen ádný obrázek, i kdy pøihlaovatel
uèinil návrh podle pravidla 3.3 (a)(iii).

6.5 Uitné vzory
Kadý urèený stát, u nìho se ádá o udìlení uitného vzoru na základì mezinárodní pøihláky, mùe místo
pravidel 6.1 a 6.4 pouít ve vìcech tam upravených ustanovení svého národního zákonodárství o uitných vzorech, pokud øízení o mezinárodní pøihláce bylo zahájeno v tomto státì, a za pøedpokladu, e pøihlaovateli budou
poskytnuty alespoò dva mìsíce od uplynutí lhùty podle
èlánku 22 pro pøizpùsobení pøihláky poadavkùm národního zákonodárství.

8.3 Hlavní zásady formulace
Anotace se formuluje tak, aby mohla úèinnì slouit
jako orientaèní pomùcka pro úèely reere v pøísluném
odvìtví techniky, zejména, aby napomáhala vìdcùm, inenýrùm nebo výzkumným pracovníkùm ke zjitìní, zda
je nutno studovat celou mezinárodní pøihláku.
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Pravidlo 11
Poadavky na vnìjí úpravu
mezinárodní pøihláky

Pravidlo 9
Výrazy apod.,
kterých se nesmí pouít

11.1 Poèet vyhotovení
(a) S výhradou ustanovení odstavce (b) se podávají mezinárodní pøihláky a kadý z dokladù uvedených
v kontrolním seznamu (pravidlo 3.3(a)(ii) v jednom vyhotovení.

9.1 Vymezení
Mezinárodní pøihláka nesmí obsahovat:
(i) výrazy nebo výkresy, které odporují dobrým
mravùm;
(ii) výrazy nebo výkresy, které se pøíèí veøejnému poøádku;
(iii) hanlivé údaje o výrobcích nebo postupech
jakékoliv jiné osoby ne pøihlaovatele nebo
o výhodách a hodnotì pøihláek nebo patentù takové osoby (prosté srovnání se souèasným stavem techniky není samo o sobì hanlivé);
(iv) jakákoliv prohláení nebo jiné vìci, které jsou
vzhledem k okolnostem zøejmì bezvýznamné nebo nepotøebné.

(b) Kadý pøijímací úøad mùe poadovat, aby
mezinárodní pøihláka a kadý doklad uvedený v kontrolním seznamu (pravidlo 3.3(a)(ii), s výjimkou potvrzení o zaplacení poplatkù nebo eku pro zaplacení poplatkù, byly podány ve dvou nebo tøech vyhotoveních.
V takovém pøípadì je pøijímací úøad zodpovìdný za ovìøení toho, e druhé a tøetí vyhotovení je shodné s archivním vyhotovením.
11.2 Vhodnost pro reprodukci
(a) Vechny èásti mezinárodní pøihláky (tj. ádost, popis, nároky , výkresy a anotace) musí být pøedloeny tak, aby je bylo mono pøímo reprodukovat fotograficky, elektrostaticky, ofsetovým tiskem a mikrofilmem v jakémkoliv poètu kopií.

9.2 Pøipomínka rozporu s pøedpisy
Pøijímací úøad a orgán pro mezinárodní reeri mohou uèinit pøipomínku, e mezinárodní pøihláka není
v souladu s pravidlem 9.1 a mohou navrhnout pøihlaovateli, aby dobrovolnì provedl pøísluné opravy mezinárodní pøihláky. Jestlie pøipomínku uèinil pøijímací
úøad, informuje o tom pøísluný orgán pro mezinárodní
reeri a Mezinárodní úøad; uèinil-li ji orgán pro mezinárodní reeri, informuje o tom pøijímací úøad a Mezinárodní úøad.

(b) Vechny listy musí být bez záhybù a trhlin;
nesmí být pøeloené.
(c) Pouívá se pouze jedna strana kadého listu.
(d) S výhradou pravidla 11.10 (d) a pravidla
11.13(j) se kadý list pouije ve svislé poloze (tj. kratí
strany nahoøe a dole).

9.3Odkaz na èlánek 21 (6)
"Hanlivé údaje" uvedené v èlánku 21(6) mají význam
vymezený pravidlem 9.1(iii).

11.3 Pouitelný materiál
Vechny èásti mezinárodní pøihláky musí být na papíru, který je ohebný, silný, bílý, hladký, nelesklý a trvanlivý.

Pravidlo 10
Terminologie a znaèky

11.4 Oddìlené listy apod.
(a) Kadá èást mezinárodní pøihláky (ádost,
popis, nároky, anotace) zaèíná na novém listì.

10.1 Terminologie a znaèky
(a) Jednotky vah a mìr musí být vyjádøeny v metrické soustavì, pøípadnì také v metrické soustavì, jsouli napøed vyjádøeny v soustavì jiné.

(b) Vechny listy mezinárodní pøihláky se spojí
tak, aby se pøi studiu mohly snadno obracet, aby se daly
snadno rozpojit a zase sloit dohromady v tìch pøípadech, kdy byly oddìleny pro reprodukèní úèely.

(b) Teploty musí být vyjádøeny ve stupních Celsia, pøípadnì také ve stupních Celsia, jsou-li napøed vyjádøeny jinak.

11.5 Rozmìry listù
Rozmìry listù musí odpovídat formátu A4 (29,7cm
x 21cm). Kadý pøijímací úøad mùe vak pøijmout mezinárodní pøihláky na listech jiných rozmìrù za pøedpokladu, e archivní vyhotovení pøedávané Mezinárodnímu úøadu a reerní vyhotovení, jestlie to ádá pøísluný
orgán pro mezinárodní reeri, budou na formátu A4.

(c) (zrueno)
(d) Pro údaje o teple, energii, svìtle, zvuku a magnetismu, jako i pro matematické vzorce a elektrické jednotky musí být dodreny zásady mezinárodní praxe; pro
chemické vzorce se pouijí symboly, atomové hmotnosti
a molekulární vzorce obecnì uívané.

11.6 Okraje
(a) Minimální okraje listù obsahující popis, nároky a anotaci jsou tyto:
- horní okraj 2 cm
- levý okraj 2,5 cm
- pravý okraj 2 cm
- spodní okraj 2 cm

(e) Veobecnì se pouívají pouze takové technické výrazy, znaèky a symboly, které jsou v oboru obecnì
zavedeny.
(f) Jestlie je mezinárodní pøihláka nebo její
pøeklad v èíntinì, v angliètinì nebo v japontinì, zaèátek kadého desetinného zlomku se oznaèuje teèkou; jestlie je mezinárodní pøihláka nebo její pøeklad v jazyce
jiném ne v èíntinì, v angliètinì nebo v japontinì, oznaèuje se èárkou.

(b) Doporuèené maximální okraje uvedené v odstavci (a) jsou tyto:
- horní okraj 4 cm
- levý okraj 4 cm

10.2 Dùslednost
V celé mezinárodní pøihláce se dùslednì pouívá
zvolené terminologie a znaèek.
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(d) Tabulky a matematické nebo chemické vzorce
mohou být na listu umístìny vodorovnì, pokud je nelze
uspokojivì umístit svisle; listy, na nich jsou tabulky nebo
chemické nebo matematické vzorce umístìny vodorovnì
se zaøazují tak, aby horní èásti tabulek nebo vzorcù byly
na levé stranì listu.

- pravý okraj 3 cm
- spodní okraj 3 cm
(c) Na listech s výkresy nesmí být pouitelná plocha vìtí ne 26,2 cm x 17,00 cm. Listy nesmìjí být kolem pouitelné nebo pouité plochy opatøeny rámeèkem.
Minimální okraje jsou tyto:
- horní okraj 2,5 cm
- levý okraj 2,5 cm
- pravý okraj 1,5 cm
- spodní okraj 1,0 cm

11.11 Texty na výkresech
(a) Výkresy nesmìjí obsahovat texty, pouze jednotlivé slovo nebo jednotlivá slova, je-li to zcela nevyhnutelné, napø. slovo jako: "voda", "pára", "otevøeno",
"zavøeno", "øez AB". U elektrických obvodù, blokovaných schémat a technologických diagramù mohou být jen
krátká hesla, nezbytnì nutná pro porozumìní.

(d) Okraje uvedené v odstavcích (a) a (c) se týkají listù formátu A4. I kdy pøijímací úøad pøijímá jiné
formáty, musí archivní vyhotovení formátu A4 a v daném pøípadì i reerní vyhotovení formátu A4 zachovávat shora uvedené okraje.

(b) Vechna pouitá slova musí být umístìna tak,
aby pøi pøekladu mohla být pøelepena bez poruení nìkteré èáry výkresù.
11.12 Pøepisy apod.
Na listech nesmí být nadmìrnì mazáno, listy nesmìjí
obsahovat pøepisy, pøeklepy nebo vsuvky mezi øádky.
Poruení tohoto pravidla lze pøejít jen tehdy, pokud není
sporná pùvodnost obsahu a ohroen poadavek dobré
reprodukce.

(e) S výhradou odstavce (f) a ustanovení pravidla 11.8(b) okraje pøedloené mezinárodní pøihláky musí
být úplnì prázdné.
(f) Horní okraj mùe obsahovat v levém rohu
znaèku pøihlaovatele, s podmínkou, e znaèka nebude
ní ne 1,5 cm od horního okraje listu. Poèet písmen ve
znaèce pøihlaovatele nesmí pøekroèit maximum, které
je uvedeno v Administrativní smìrnici.

11.13 Zvlátní poadavky na výkresy
(a) Výkresy musí být provedeny trvanlivými, èernými, dostateènì sytými a tmavými, stejnì silnými a dobøe
ohranièenými èarami a tahy bez pouití barev.

11.7 Èíslování listù
(a) Vechny listy, které obsahuje mezinárodní pøihláka, musí být èíslovány za sebou arabskými èíslicemi.

(b) Øezy musí být opatøeny obvyklým rafováním, které nesmí bránit snadné èitelnosti vztahových znaèek a vynáecích èar.

(b) Èísla musí být umístìna ve støedu horního
nebo spodního okraje listu, ale nesmí být umístìna
v okraji.

(c) Mìøítko výkresù a zøetelnost jejich grafického provedení musí být takové, aby se pøi fotografické
reprodukci s lineárním zmenením na dvì tøetiny daly
bez nesnází rozeznat vechny detaily.

11.8 Èíslování øádkù
(a) Naléhavì se doporuèuje èíslovat kadý pátý
øádek kadého listu popisu a kadého listu nárokù.

(d) Jestlie je ve výjimeèných pøípadech na výkresech uvedeno mìøítko, musí být znázornìno graficky.

(b) Èísla by mìla být uvedena v pravé polovinì
levého okraje.

(e) Vechny èíslice, písmena a vynáecí èáry obsaené ve výkresu musí být jednoduché a jasné. Ve spojení s èíslicemi a písmeny se nesmí pouívat závorek,
kroukù nebo uvozovek.

11.9 Zpùsob psaní textu
(a) ádost , popis, nároky a anotace se píí strojem nebo tisknou.
(b) V pøípadì potøeby lze napsat rukou nebo nakreslit pouze grafické symboly a znaky, chemické nebo
matematické vzorce a nìkteré znaky v èíntinì nebo
v japontinì.

(f) Vechny èáry výkresù musí být øádnì nakresleny rýsovacími pomùckami.
(g) Kadý prvek urèitého obrázku musí být úmìrný ostatním prvkùm obrázku, ledae pouití rùzných mìøítek je nezbytné pro jasnost obrázku.

(c) Strojopis má meziøádkovou mezeru 1 1/2.
(d) Vechny textové èásti musí být napsány takovým písmem, u kterého jsou velká písmena vysoká
nejménì 0,21 cm, èernou nesmazatelnou barvou a tak,
aby byly splnìny poadavky uvedené v pravidle 11.2.

(h) Výka èíslic a písmen nesmí být nií ne
0,32 cm. Pro legendu výkresù se pouije latinské abecedy a kde je to obvyklé, øecké abecedy.
(i) Jeden list výkresu smí obsahovat nìkolik obrázkù. Jestlie obrázky na dvou nebo více listech tvoøí
ve skuteènosti jediný úplný obrázek, musí být uspoøádány tak, aby se dal kompletní obrázek sestavit bez zakrytí
nìkteré èásti obrázkù na rùzných listech.

(e) Odstavce (c) a (d), pokud jde o mezery a
o rozmìry písmen, se nevztahují na texty v èíntinì nebo
v japontinì.
11.10 Výkresy, vzorce a tabulky v textové èásti
(a) V ádosti, popisu, nárocích a anotaci nesmìjí být výkresy.

(j) Jednotlivé obrázky se listinì nebo na listech
sestaví tak, aby se neplýtvalo místem, nejlépe v kolmé
poloze a vzájemnì zøetelnì oddìlenì. Pokud nejsou obrázky v kolmé poloze, musí být umístìny vodorovnì tak,
aby jejich horní èást byla na levé stranì listu.

(b) V popisu, nárocích a anotaci smìjí být chemické a matematické vzorce.
(c) V popisu a v anotaci smìjí být tabulky; nárok
smí obsahovat tabulky pouze tehdy, je-li to vzhledem
k pøedmìtu tohoto nároku vhodné.

(k) Nezávisle na oèíslování listù musí být jednotlivé obrázky èíslovány za sebou arabskými èísly.
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(l) Vztahové znaèky, neuvedené v popise, nesmìjí být na výkresech a naopak.

ky pøedloeného podle pravidla 12.3 nebo 55.2(a) nebo
v pøekladu ádosti pøedloeného podle pravidla 26.3ter(c)
musí být v jazyce pøekladu.

(m) Vztahové znaèky tého prvku musí být shodné v celé mezinárodní pøihláce.

12.3 Pøeklad pro úèely mezinárodní reere

(n) Jestlie výkresy obsahují velký poèet vztahových znaèek, dùraznì se doporuèuje pøipojit zvlátní list
se seznamem vech vztahových znaèek a prvkù jimi oznaèených.

(a) Není-li jazyk, ve kterém byla mezinárodní pøihláka podána, pøípustný pro orgán pro mezinárodní reeri, který má provést mezinárodní reeri, pøihlaovatel
musí do jednoho mìsíce od data pøijetí mezinárodní pøihláky pøijímacím úøadem pøedloit tomuto úøadu pøeklad
mezinárodní pøihláky do jazyka, který je souèasnì:
(i) jazykem pøípustným pro tento orgán a
(ii) jazykem, ve kterém má být pøihláka zveøejnìna, a
(iii) jazykem pøípustným pro pøijímací úøad
podle pravidla 12.1(a), jestlie není mezinárodní pøihláka podána v jazyce, ve kterém má být zveøejnìna.

11.14 Pozdìji pøedloené doklady
Pravidla 10 a 11.1 a 11.13 se rovnì vztahují na
kadý doklad - napøíklad opravené stránky, upravené
nároky, pøeklady - pøedloený po podání mezinárodní
pøihláky.
Pravidlo 12
Jazyk mezinárodní pøihláky a pøeklad
pro úèely mezinárodní reere
a mezinárodního zveøejnìní

(b) Odstavec (a) se nepouije pro ádost ani pro
ádnou èást popisu s výpisem sekvencí.

12.1 Jazyky pøípustné pro podání mezinárodní
pøihláky
(a) Mezinárodní pøihláka musí být podána v nìkterém jazyce, který pøijímací úøad pro tento úèel pøipoutí.

(c) Pokud pøijímací úøad zale pøihlaovateli sdìlení podle pravidla 20.5(c) a pokud pøihlaovatel nepøedloil pøeklad vyadovaný podle odstavce (a), pøijímací
úøad musí, s výhodou spolu se sdìlením, vyzvat pøihlaovatele, aby:
(i) pøedloil pøeklad ve lhùtì podle odstavce (a);
(ii) v pøípadì, e vyadovaný pøeklad nebyl
pøedloen ve lhùtì podle odstavce (a),
pøedloil pøeklad a pøípadnì zaplatil poplatek za pozdní pøedloení ve smyslu
odstavce (e) ve lhùtì do jednoho mìsíce
od data výzvy nebo ve lhùtì do dvou mìsícù od data pøijetí mezinárodní pøihláky
pøijímacím úøadem podle toho, která lhùta uplyne pozdìji.

(b) Kadý pøijímací úøad pøipustí pro podání mezinárodní pøihláky nejménì jeden jazyk, který je jak:
(i) jazyk, který pøipoutí orgán pro mezinárodní reeri nebo nejménì jeden orgán pro
mezinárodní reeri pøísluný pro provádìní mezinárodní reere na mezinárodní
pøihláky podané u tohoto pøijímacího úøadu, a
(ii) jazyk, ve kterém má být pøihláka zveøejnìna.
(c) Bez ohledu na odstavec (a), ádost musí být
podána v kterémkoli jazyce zveøejnìní, který pøipoutí
pøijímací orgán pro úèely tohoto odstavce.

(d) Pokud zaslal pøijímací úøad pøihlaovateli výzvu podle odstavce (c) a pøihlaovatel nepøedloil ve stanovené lhùtì podle odstavce (c) (ii) poadovaný pøeklad
a nezaplatil ádný poplatek za pozdní pøedloení, mezinárodní pøihláka bude povaována za odvolanou a pøijímací úøad o tom vydá usnesení. Kadý pøeklad a kadá
platba, kterou pøijímací úøad obdrí pøed vydáním usnesení ve smyslu pøedcházející vìty a pøed uplynutím
15 mìsícù od data priority se bude povaovat za obdrenou pøed uplynutím této lhùty.

(d) Bez ohledu na odstavec (a) kadý text obsaený v èásti popisu s výpisem sekvencí podle pravidla
5.2(a) musí být podán v souladu se standardem uvedeným v Administrativní smìrnici.
12.2 Jazyk zmìn v mezinárodních pøihlákách
(a) Kadá zmìna mezinárodní pøihláky musí být
s výhradou pravidel 46.3, 55.3 a 66.9 v jazyce, ve kterém
byla pøihláka podána.

(e) Za pøedloení pøekladu po uplynutí lhùty podle odstavce (a) mùe pøijímací úøad poadovat, ve svùj
prospìch, zaplacení poplatku za pozdní pøedloení ve výi
50% základního poplatku uvedeného v bodì 1. (a) Sazebníku poplatkù.

(b) Kadá náprava zjevného omylu v mezinárodní pøihláce podle pravidla 91.1 musí být v jazyce, ve
kterém byla pøihláka podána, s tím, e:
(i) vyaduje-li se pøeklad mezinárodní pøihláky podle pravidla 12. 3 (a), 12. 4 (a) nebo
55.2 (a), náprava ve smyslu pravidla
91.1(e)(ii) a (iii) musí být podána jak v jazyce pøihláky, tak v jazyce tohoto pøekladu;
(ii) vyaduje-li se pøeklad ádosti podle pravidla 26.3ter(c), nápravy ve smyslu pravidla
91.1(e)(i) mohou být podány pouze
v jazyce tohoto pøekladu.

12.4 Pøeklad pro úèely mezinárodního zveøejnìní
(a) Není-li jazyk, ve kterém je mezinárodní pøihláka podána, jazykem zveøejnìní a ádný pøeklad není vyadován podle pravidla 12. 3 (a), musí pøihlaovatel, ve
lhùtì 14 mìsícù od data priority, pøedloit pøijímacímu
úøadu pøeklad mezinárodní pøihláky do kteréhokoliv jazyka mezinárodního zveøejnìní, který pøijímací úøad pøipoutí pro úèely tohoto odstavce.
(b) Odstavec (a) se nevztahuje na ádost ani na
èást popisu vyhraenou výpisu sekvencí.

(c) Kadá oprava nedostatku v mezinárodní pøihláce podle pravidla 26 musí být v jazyce, ve kterém
byla mezinárodní pøihláka podána. Kadá oprava nedostatku podle pravidla 26 v pøekladu mezinárodní pøihlá-

(c) Jestlie pøihlaovatel nepøedloil ve lhùtì uvedené v odstavci (a) pøeklad poadovaný podle tohoto
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ty podle èlánku 22 pro pøizpùsobení pøihláky poadavkùm národního zákonodárství.

odstavce, pøijímací úøad vyzve pøihlaovatele, aby pøedloil poadovaný pøeklad a zaplatil, popøípadì, poplatek
za pozdní pøedloení uvedený v odstavci (e), ve lhùtì
16 mìsícù od data priority. Kadý pøeklad, který pøijímací
úøad obdrel pøedtím ne odeslal výzvu podle pøedchozí
vìty, se povauje za obdrený pøed uplynutím lhùty uvedené v odstavci (a).

Pravidlo 13bis
Vynálezy týkající se biologických
materiálù
13bis.1 Vymezení
Pro úèely tohoto pravidla se pod výrazem "odkaz na
uloený biologický materiál" rozumí údaje mezinárodní
pøihláky o uloení biologických materiálù u ukládacího
orgánu nebo o biologickém materiálu takto uloeném.

(d) Jestlie pøihlaovatel nepøedloil ve lhùtì uvedené v odstavci (c) poadovaný pøeklad a nezaplatil popøípadì poplatek za pozdní pøedloení, povauje se mezinárodní pøihláka za vzatou zpìt a pøijímací úøad o tom uèiní
prohláení. Kadý pøeklad a kadá platba, které pøijímací
úøad obdrel pøedtím ne uèinil prohláení podle pøedchozí
vìty a pøed uplynutím lhùty 17 mìsícù od data priority, se
povaují za obdrené pøed uplynutím této lhùty

13bis.2 Odkaz (veobecnì)
Kadý odkaz na uloený biologický materiál musí být
proveden podle tohoto pravidla, a pokud je takto proveden, má se za to, e vyhovuje poadavkùm národního
zákonodárství kadého urèeného státu.

(e) Za pøedloení pøekladu po uplynutí lhùty
stanovené v odstavci (a) mùe pøijímací úøad poadovat,
ve svùj prospìch, zaplacení poplatku za pozdní pøedloení ve výi 50% základního poplatku uvedeného v bodì
1. (a) Sazebníku poplatkù.

13bis.3 Odkazy: obsah: opomenutí odkazu
nebo údaje
(a) Odkaz na uloený biologický materiál musí
udávat:
(i) jméno a adresu ukládacího orgánu, u nìho dolo k uloení;
(ii) datum uloení biologického materiálu u tohoto orgánu;
(iii) pøístupové èíslo pøidìlené tímto orgánem
uloenému mikroorganismu;
(iv) dalí skuteènosti oznámené Mezinárodnímu úøadu podle ustanovení pravidla 13 bis
7(a)(i), pokud poadavek na jejich oznámení byl zveøejnìn ve Vìstníku podle pravidla 13bis.7(c) nejménì dva mìsíce pøed
podáním mezinárodní pøihláky.

Pravidlo 13
Jednotnost vynálezu
13.1 Poadavek
Mezinárodní pøihláka smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezù vzájemnì spojených tak, e
tvoøí jedinou obecnou vynálezeckou mylenku ("poadavek jednotnosti vynálezu").
13.2 Okolnosti, za kterých je poadavek
jednotnosti vynálezu povaován za splnìný
Jestlie je v jedné a tée mezinárodní pøihláce nárokována skupina vynálezù, je poadavek jednotnosti vynálezu, podle ustanovení pravidla 13.1 splnìn pouze tehdy, jestlie existuje technický vztah mezi tìmito vynálezy,
spoèívající na jednom nebo více shodných nebo odpovídajících zvlátních technických znacích. Výraz "zvlátní
technické znaky" znamená takové technické znaky, které
vymezují úèinek, kterým kadý z uplatòovaných vynálezù, povaovaných za celek, pøekraèuje známý stav techniky.

(b) Opomenutí odkazu na uloený biologický materiál nebo opomenutí nìkterého údaje podle odstavce
(a) v odkazu na uloený biologický materiál nebude mít
ádný následek v tom urèeném státu, jeho národní zákonodárství takový odkaz nebo údaj v národní pøihláce
nevyaduje.
13bis.4 Odkazy: lhùta pro poskytnutí údajù

13.3 Stanovení jednotnosti vynálezu neovlivnìné
zpùsobem sestavení nárokù
Urèení, zda je skupina vynálezù vzájemnì spojena tak,
e tvoøí jedinou obecnou vynálezeckou mylenku, musí
být provedeno bez ohledu na to, zda jsou vynálezy uplatòovány v oddìlených nárocích, nebo alternativnì
v jednom nároku.

(a) S výhradou odstavcù (b) a (c), není-li nìkterý
z údajù uvedený v pravidle 13bis.3(a) obsaen v odkazu
na uloený biologický materiál v mezinárodní pøihláce
pøi podání, ale je pøedloen Mezinárodnímu úøadu:
(i) ve lhùtì 16 mìsícù od data priority, takový
údaj bude kadý urèený úøad povaovat
za pøedloený vèas;
(ii) po uplynutí lhùty 16 mìsícù od data priority, bude údaj povaovaný kadým urèeným úøadem za pøedloený v poslední den
této lhùty, pokud dojde Mezinárodnímu
úøadu pøed ukonèením technických pøíprav
pro mezinárodní zveøejnìní.

13.4 Závislé nároky
S výhradou pravidla 13.1 lze do jediné mezinárodní
pøihláky zahrnout rozumný poèet závislých nárokù pro
ochranu zvlátních provedení vynálezu, který je pøedmìtem nezávislého nároku, a to i tehdy, kdy znaky jednotlivého závislého nároku lze povaovat samy o sobì za
vynález.

(b) Jestlie národní zákonodárství urèeného
úøadu tak vyaduje u národních pøihláek, mùe tento
úøad ádat pøedloení údajù ve smyslu pravidla
13bis.3(a) døíve ne 16 mìsícù od data priority za pøedpokladu, e byl tento poadavek podle pravidla
13bis.7(a)(ii) oznámen Mezinárodnímu úøadu a Mezinárodní úøad takovýto poadavek podle pravidla
13bis.7(c) zveøejnil ve Vìstníku nejménì dva mìsíce
pøed podáním mezinárodní pøihláky.

13.5 Uitné vzory
Kadý urèený stát, u nìho se ádá o udìlení uitného vzoru na základì mezinárodní pøihláky, mùe místo
pravidel 13.1 a 13.4 pouít ve vìcech tam upravených
ustanovení svého národního zákonodárství o uitných
vzorech, pokud øízení o mezinárodní pøihláce bylo zahájeno v tomto státì a za pøedpokladu, e pøihlaovateli
budou poskytnuty alespoò dva mìsíce od uplynutí lhù122
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(c) Jestlie pøihlaovatel ádá døívìjí zveøejnìní
podle èlánku 21(2)(b), kterýkoliv urèený úøad mùe povaovat kadý údaj, který nebyl pøedloen pøed ukonèením technických pøíprav pro mezinárodní zveøejnìní, za
údaj, který nebyl pøedloen vèas.

povoluje ukládat biologické materiály pro úèely patentového øízení pøed tímto úøadem, nebo skuteènost, e
národní zákonodárství neobsahuje ádné pøedpisy o ukládání nebo je nedovoluje.
(c) Poadavky, které mu byly oznámeny podle
ustanovení odstavce (a) a informace, které mu byly oznámeny podle ustanovení odstavce (b) uveøejní Mezinárodní úøad ihned ve Vìstníku.

(d) Mezinárodní úøad oznámí pøihlaovateli datum,
kdy obdrel kadý údaj pøedloený podle odstavce (a), a
(i) jestlie údaj obdrel pøed ukonèením technických pøíprav pro mezinárodní zveøejnìní, oznámí toto datum a uvede závané
údaje z odkazu v brouøe zveøejnìné podle
pravidla 48;
(ii) jestlie údaj obdrel po ukonèení technických pøíprav k mezinárodnímu zveøejnìní,
oznámí závané údaje z odkazu urèeným
úøadùm.

Pravidlo 13ter
Výpisy sekvencí nukleotidù a/nebo aminokyselin
13ter.1 Výpis sekvencí pro mezinárodní orgány
(a) Jestlie orgán pro mezinárodní reeri zjistí,
e mezinárodní pøihláka obsahuje vyjádøení jedné nebo
více sekvencí nukleotidù a/nebo aminokyselin, ale
(i) mezinárodní pøihláka neobsahuje výpis
sekvencí, který je v souladu se standardem
daným Administrativní smìrnicí, tento
orgán vyzve pøihlaovatele, aby mu pøedloil ve lhùtì stanovené ve výzvì výpis
sekvencí v takové formì, která vyhovuje
tomuto standardu;
(ii) pøihlaovatel jetì nepøedloil výpis sekvencí ve strojnì èitelné formì vyhovující
standardu danému Administrativní smìrnicí, tento orgán mùe vyzvat pøihlaovatele, aby mu pøedloil ve lhùtì stanovené
ve výzvì výpis sekvencí v takové formì,
která je v souladu s tímto standardem.

13bis.5 Odkazy a údaje pro úèely jednoho nebo
více urèených státù; rùzná uloení pro
rùzné urèené státy; uloení u ukládacích
orgánù, které nebyly oznámeny
(a) Odkaz na uloený biologický materiál se povauje za odkaz pro úèely vech urèených státù, ledae
byl výslovnì proveden jen pro úèely nìkterého z urèených státù; toté platí pro údaje uvedené v odkazu.
(b) Odkaz na nìkolik rùzných uloení biologického materiálu pro urèené státy je pøípustný.
(c) Kadý urèený úøad má právo nebrat v úvahu
uloení u jiného ukládacího orgánu ne u toho, který byl
oznámen podle pravidla 13bis.7(b).

(b) (zrueno)

13bis.6 Poskytnutí vzorkù
Ve smyslu èlánkù 23 a 40 nedojde k poskytnutí vzorkù biologického materiálu, na nìj byl uèinìn odkaz
v mezinárodní pøihláce, pøed uplynutím pøísluných lhùt,
po jejich uplynutí mùe podle uvedených èlánkù zaèít
národní øízení, ledae s tím pøihlaovatel souhlasí. Jestlie vak pøihlaovatel vykoná úkony uvedené v èlánku 22
nebo 39 po mezinárodním zveøejnìní, avak pøed uplynutím uvedených lhùt, mùe k poskytnutí vzorkù uloeného biologického materiálu dojít po vykonání uvedených
úkonù. Bez ohledu na pøedcházející ustanovení je moné
vzorky uloeného biologického materiálu poskytnout
podle ustanovení národního zákonodárství uplatòovaného kterýmkoliv urèeným úøadem v okamiku, kdy podle tohoto práva nabývá mezinárodní zveøejnìní úèinky
povinného národního zveøejnìní národní pøihláky bez
prùzkumu.

(c) Jestlie pøihlaovatel nevyhoví výzvì podle
odstavce (a) ve lhùtì stanovené ve výzvì, orgán pro mezinárodní reeri není povinen provést reeri mezinárodní pøihláky, jestlie toto nevyhovìní má za následek,
e nelze øádnou reeri provést.
(d) Jestlie orgán pro mezinárodní reeri zjistí,
e popis nevyhovuje pravidlu 5.2(b), vyzve pøihlaovatele, aby podal poadovanou opravu. Pravidlo 26.4 se
pouije pøimìøenì pro kadou opravu navrenou pøihlaovatelem. Orgán pro mezinárodní reeri pøedá opravu
pøijímacímu úøadu a Mezinárodnímu úøadu.
(e) Odstavce (a) a (c) se pouijí pøimìøenì na øízení pøed orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.
(f) ádný výpis sekvencí, který nebyl obsaen
v mezinárodní pøihláce pøi jejím podání, nesmí tvoøit podle èlánku 34 souèást mezinárodní pøihláky.

13bis.7 Národní poadavky; oznámení
a zveøejnìní
(a) Kadý národní úøad mùe oznámit Mezinárodnímu úøadu poadavky národního zákonodárství v tom
smìru, e
(i) v odkazu na uloený biologický materiál v národní pøihláce poaduje vedle údajù zmínìných v pravidle 13bis.3(a)(i), (ii) a (iii) dalí
v oznámení uvedené skuteènosti;
(ii) jeden nebo více údajù uvedených v pravidle
13bis.3(a) se poaduje v národní pøihláce u
pøi podání nebo ve lhùtì kratí ne 16 mìsícù
od data priority, pøièem tuto lhùtu je tøeba
v oznámení pøesnì uvést.

13ter.2 Výpis sekvencí pro urèený úøad
Jakmile bylo zahájeno øízení o mezinárodní pøihláce
u urèeného úøadu, pouije se pravidlo 13ter.1(a) pøimìøenì u øízení pøed tímto úøadem. ádný urèený úøad nesmí
poadovat, aby mu pøihlaovatel pøedloil jiný výpis sekvencí ne výpis sekvencí, který je v souladu se standardem daným Administrativní smìrnicí.
Pravidlo 14
Pøedávací poplatek
14.1 Pøedávací poplatek
(a) Kadý pøijímací úøad mùe poadovat, aby
pøihlaovatel zaplatil v jeho prospìch poplatek za pøijetí
mezinárodní pøihláky, pøedání vyhotovení Mezinárod-

(b) Kadý národní úøad oznámí Mezinárodnímu
úøadu ukládací orgány, u nich národní zákonodárství
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èástka je èástka platná k datu, kdy mezinárodní pøihláka
dola.

nímu úøadu a pøíslunému orgánu pro mezinárodní reeri a výkon vech ostatních úkolù v souvislosti s mezinárodní pøihlákou ve své funkci pøijímacího úøadu ("pøedávací poplatek").

(b) Poplatek za urèení je splatný:
(i) do jednoho roku od data priority nebo
(ii) do jednoho mìsíce od data, kdy mezinárodní pøihláka dola, jestlie jednomìsíèní lhùta uplyne pozdìji ne jeden rok od
data priority.

(b) Výi pøípadného pøedávacího poplatku urèí
pøijímací úøad.
(c) Pøedávací poplatek musí být zaplacen do jednoho mìsíce od data obdrení mezinárodní pøihláky.
Splatná èástka je èástka, která je splatná k datu pøijetí
mezinárodní pøihláky.

(c) Pokud se poplatek za urèení platí pøed uplynutím jednoho mìsíce od data, kdy mezinárodní pøihláka dola, splatná èástka je èástka, která je splatná v den,
kdy mezinárodní pøihláka dola. Pouije-li se lhùta podle
odstavce (b)(i) a poplatek za urèení se platí pøed uplynutím této lhùty, ale pozdìji ne jeden mìsíc od data, kdy
mezinárodní pøihláka dola, splatná èástka je èástka,
která je splatná v den platby.

Pravidlo 15
Mezinárodní poplatek
15.1 Základní poplatek a poplatek za urèení
Kadá mezinárodní pøihláka podléhá poplatku ve
prospìch Mezinárodního úøadu ("mezinárodní poplatek"), který vybírá pøijímací úøad a který se skládá:
(i) ze "základního poplatku" a
(ii) z tolika "poplatkù za urèení", kolik je národních a regionálních patentù poadovaných
podle pravidla 4.9(a), s výjimkou, kdy se na
urèení pouije ustanovení èlánku 44 a za toto
urèení se platí pouze jeden poplatek a kdy
Sazebník poplatkù mùe udávat maximální
poèet splatných poplatkù za urèení.

15.5 Poplatky podle pravidla 4.9 (c)
(a) Bez ohledu na pravidlo 15.4(b) stvrzení kadého urèení podle pravidla 4.9(c) provedené podle pravidla 4.9(b) je pøedmìtem zaplacení pøijímacímu úøadu tolika poplatkù za urèení (ve prospìch Mezinárodního úøadu),
kolik národních patentù a regionálních patentù pøihlaovatel na základì stvrzení poaduje, a stvrzovacího poplatku (ve prospìch pøijímacího úøadu), který se rovná 50 %
souètu poplatkù za urèení splatných podle tohoto odstavce. Tyto poplatky jsou splatné pro kadé urèení takto stvrzené, i kdy je ji splatný maximální poèet poplatkù za urèení uvedený v poloce 2(a) Sazebníku poplatkù nebo i kdy
je poplatek za urèení ji splatný s ohledem na urèení podle
pravidla 4.9(a) pro tentý stát pro jiný úèel.

15.2 Výe poplatkù
(a) Výe základního poplatku a poplatku za urèení je stanovena sazebníkem poplatkù.
(b) Základní poplatek a poplatek za urèení je splatný v mìnì nebo jedné z mìn pøedepsaných pøijímacím
úøadem ("pøedepsaná mìna"), tzn., e pøevede-li pøijímací
úøad tyto poplatky Mezinárodnímu úøadu, budou volnì
smìnitelné na výcarskou mìnu. Výe základního poplatku a poplatku za urèení budou pøedepsány generálním øeditelem pro kadý pøijímací úøad, který pøedepisuje
platby tìchto poplatkù v jiné mìnì ne výcarské, po
poradì s pøijímacím úøadem státu nebo úøadem jednajícím podle pravidla 19.1(b) na místì úøadu, jeho úøední
mìna je stejná jako pøedepsaná mìna. Èástky takto stanovené budou ekvivalentní hodnoty, v zaokrouhlených
èíslech, èástek uvedených ve výcarské mìnì v sazebníku poplatkù. Mezinárodní úøad oznámí kadému pøijímacímu úøadu pøedepsané èástky v pøedepsané mìnì a zveøejní je ve Vìstníku.

(b) Jestlie èástka zaplacená pøihlaovatelem ve
lhùtì podle ustanovení pravidla 4.9 (b)(ii) není postaèující, aby pokryla poplatky podle odstavce (a), musí pøijímací
úøad pøidìlit èástku tak, jak stanovil pøihlaovatel, nebo
jestlie taková specifikace od pøihlaovatele schází podle
toho, jak je pøedepsáno v Administrativní smìrnici.
15.6 Vrácení poplatku
Pøijímací úøad vrátí mezinárodní poplatek pøihlaovateli:
(i) jestlie je zjitìní podle èlánku 11(1) záporné
(ii)jestlie pøed pøedáním archivního vyhotovení Mezinárodnímu úøadu je mezinárodní pøihláka odvolána nebo povaována za odvolanou nebo
(iii) jestlie s ohledem na pøedpisy o národní bezpeènosti se s mezinárodní pøihlákou nenakládá jako takovou.

(c) Dojde-li ke zmìnì výe poplatkù stanovených
sazebníkem, odpovídající èástky v pøedepsaných mìnách
se pouijí ode dne zmìny sazebníku.
(d) Jestlie se smìnný kurs mezi výcarskou mìnou a pøedepsanou mìnou proti poslednímu pouitému
smìnnému kursu zmìní, stanoví generální øeditel nové
èástky v pøedepsané mìnì podle smìrnic Shromádìní.
Novì stanovené èástky se pouijí po uplynutí dvou mìsícù od jejich uveøejnìní ve Vìstníku s tím, e se pøijímací
úøad uvedený v druhé vìtì odstavce (b) a generální øeditel mohou dohodnout na datu spadajícím do této dvoumìsíèní lhùty a v tomto pøípadì se tyto èástky pouijí od
tohoto data.

Pravidlo 16
Reerní poplatek
16.1 Právo ádat poplatek
(a) Kadý orgán pro mezinárodní reeri mùe
poadovat, aby pøihlaovatel v jeho prospìch zaplatil poplatek za provedení mezinárodní reere a výkon vech
dalích úkolù, kterými je orgán pro mezinárodní reeri
povìøen podle ustanovení Smlouvy a Provádìcího pøedpisu ("reerní poplatek").

15.3 (zrueno)
15.4 Lhùta splatnosti; splatná èástka
(a) Základní poplatek je splatný do jednoho mìsíce od data, kdy mezinárodní pøihláka dola. Splatná

(b) Reerní poplatek vybírá pøijímací úøad. Poplatek je splatný v mìnì nebo jedné z mìn pøedepsaných
tímto úøadem ("mìna pøijímacího úøadu"), pøièem není-li
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mìna pøijímacího úøadu mìna nebo jedna z mìn, ve které
orgán pro mezinárodní reeri stanovil tento poplatek
("stanovená mìna"), musí být pøi pøevodu pøijímacím úøadem ve prospìch orgánu pro mezinárodní reeri volnì
smìnitelná na mìnu státu, v nìm má tento orgán své
sídlo ("mìna sídla"). Výi reerního poplatku v mìnì
pøijímacího úøadu, je-li jiná ne stanovená mìna, urèí generální øeditel po poradì s pøijímacím úøadem nebo úøadem pùsobícím podle pravidla 19.1(b) pro stát, jeho úøední mìna je stejná jako mìna pøijímacího úøadu. Takto
stanovené èástky budou ekvivalenty, v zaokrouhlených
èíslech, èástky stanovené orgánem pro mezinárodní reeri v mìnì sídla. Èástky budou oznámeny Mezinárodním úøadem kadému pøijímacímu úøadu a budou uveøejnìny ve Vìstníku.

národní reere, provedené pro døívìjí mezinárodní pøihláku.

(c) Jestlie se výe reerního poplatku v mìnì
sídla zmìní, budou se odpovídající èástky v mìnách pøijímacího úøadu, pokud jsou tyto mìny jiné ne stanovená mìna nebo stanovené mìny, poadovat od stejného
data, jako zmìnìné èástky v mìnì sídla.

(b) Jestlie v okamiku splatnosti podle pravidla
15.4(b) zjistí pøijímací úøad, e mu nebyly zaplaceny ádné poplatky nebo e zaplacená èástka je nedostateèná ke
krytí poplatkù za urèení, nutných ke krytí vech urèení
podle pravidla 4.9(a), pøijímací úøad vyzve pøihlaovatele, aby zaplatil èástku poadovanou ke krytí tìchto poplatkù spolu s pøípadným poplatkem za pozdní platbu
podle pravidla 16bis.2 ve lhùtì jednoho mìsíce od data
výzvy. Èástka splatná, pokud se týká kadého poplatku
za urèení, je èástka, která je splatná poslední den lhùty
jednoho roku od data priority, jestlie se pouije lhùta
podle pravidla 15.4(b)(i), nebo èástka, která je splatná
v den pøíjmu mezinárodní pøihláky, pouije-li se lhùta
podle pravidla 15.4(b)(ii).

Pravidlo 16bis
Prodlouení lhùt k placení poplatkù
16bis 1 Výzva pøijímacího úøadu
(a) Jestlie v okamiku splatnosti podle pravidel
14.1(c), 15.4(a) a 16.1(f) pøijímací úøad zjistí, e mu nebyly zaplaceny ádné poplatky nebo e zaplacená èástka
je nedostateèná ke krytí pøedávacího poplatku, základního poplatku a reerního poplatku, vyzve pøijímací úøad
pøihlaovatele, aby mu zaplatil èástku poadovanou ke
krytí tìchto poplatkù spolu s pøípadným poplatkem za
pozdní platbu podle pravidla 16bis.2 ve lhùtì jednoho
mìsíce od data výzvy.

(d) Jestlie se smìnný kurs mezi mìnou sídla a
mìnou pøijímacího úøadu, pokud je jiná ne stanovená
mìna nebo mìny, proti poslednímu pouitému smìnnému kursu zmìní, stanoví generální øeditel nové èástky
v mìnì pøísluného pøijímacího úøadu podle smìrnic Shromádìní. Novì stanovené èástky se pouijí po uplynutí
dvou mìsícù od jejich uveøejnìní ve Vìstníku, ledae se
nìkterý pøijímací úøad uvedený ve tøetí vìtì odstavce (b)
a generální øeditel dohodnou na datu spadajícím do lhùty dvou mìsícù, a v tomto pøípadì se èástka pro tento
úøad pouije od tohoto data.

(c) Jestlie pøijímací úøad zaslal pøihlaovateli výzvu podle odstavce (a) nebo (b) a pøihlaovatel ve lhùtì
uvedené v tomto odstavci nezaplatil celou splatnou èástku vèetnì pøípadného poplatku za pozdní platbu podle
pravidla 16bis.2, pøijímací úøad s výhradou odstavce (d):
(i) pøidìlí zaplacenou èástku podle urèení pøihlaovatele, nebo v pøípadì, e taková specifikace schází, podle pøedpisu Administrativní smìrnice;
(ii) vydá pøípadné usnesení podle èlánku
14(3), a
(iii) postupuje, jak je uvedeno v pravidlu 29.

(e) Tam, kde je pøi placení reerního poplatku
v mìnì pøijímacího úøadu, pokud je to jiná ne stanovená mìna nebo stanovené mìny, èástka skuteènì dolá
orgánu pro mezinárodní reeri v mìnì sídla nií, ne
èástka jím stanovená, uhradí orgánu pro mezinárodní
reeri rozdíl Mezinárodní úøad, kdeto bude-li èástka
skuteènì dolá vyí, bude rozdíl náleet Mezinárodnímu úøadu.
(f) Pokud jde o lhùtu splatnosti reerního poplatku, ustanovení pravidla 15.4(a) týkající se základního poplatku se pouije pøimìøenì.

(d) Kadá platba, kterou pøijímací úøad obdrí
pøed odesláním výzvy podle odstavce (a) nebo (b) se povauje za obdrenou pøed uplynutím lhùty podle pravidla 14.1(c), 15.4(a) nebo (b) nebo 16.1(f).

16.2 Vrácení poplatku
Pøijímací úøad vrátí reerní poplatek pøihlaovateli:
(i) jestlie je zjitìní podle èlánku 11(1) záporné,
(ii) jestlie pøed pøedáním reerního vyhotovení
orgánu pro mezinárodní reeri je pøihláka
odvolána nebo povaována za odvolanou
nebo
(iii) jestlie se s ohledem na pøedpisy týkající se
národní bezpeènosti s mezinárodní pøihlákou
nenakládá jako takovou.

(e) Kadá platba, kterou pøijímací úøad obdrí
døíve, ne vydá pøísluné usnesení podle èlánku 14(3),
bude povaována za obdrenou pøed uplynutím lhùty
uvedené v odstavci (a) nebo (b).
16bis.2 Poplatek za pozdní platbu
(a) Placení poplatkù jako odezva na výzvu podle pravidla 16bis.1(a) nebo (b) mùe být pøijímacím úøadem podrobeno placení poplatku za pozdní platbu v jeho
vlastní prospìch. Výe tohoto poplatku èiní:
(i) 50 % èástky nezaplacených poplatkù, stanovené ve výzvì, nebo
(ii) jestlie je èástka vypoèítaná podle bodu
(i) mení ne èiní pøedávací poplatek, èástku rovnající se pøedávacímu poplatku.

16.3 Èásteèné vrácení poplatku
Jestlie se v mezinárodní pøihláce uplatòuje priorita
z døívìjí mezinárodní pøihláky, která byla pøedmìtem
mezinárodní reere u stejného orgánu pro mezinárodní
reeri, vrátí tento orgán reerní poplatek zaplacený
v souvislosti s pozdìjí mezinárodní pøihlákou v rozsahu a za podmínek uvedených v dohodì podle èlánku
16(3)(b), pokud lze mezinárodní reerní zprávu pro pozdìjí pøihláku zcela nebo z èásti opøít o výsledky mezi-

(b) Výe poplatku za pozdní platbu vak nesmí
pøekroèit èástku základního poplatku uvedeného v poloce 1(a) v Sazebníku poplatkù.
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(b) V kadém pøípadì,
(i) drba pravé a faktické prùmyslové nebo
obchodní firmy ve smluvním státì se povauje za pobyt v tomto smluvním státì a
(ii) právnická osoba zøízená podle národního
zákonodárství smluvního státu se povauje za obèana tohoto státu.

Pravidlo 17
Prioritní doklad
17.1 Povinnost pøedloit kopii døívìjí národní
nebo mezinárodní pøihláky
(a) Uplatòuje-li se priorita z døívìjí národní nebo
mezinárodní pøihláky podle èlánku 8, musí pøihlaovatel pøedloit kopii døívìjí pøihláky ovìøenou orgánem,
u kterého byla podána ("prioritní doklad), s výhradou
odstavce (b), Mezinárodnímu úøadu nebo pøijímacímu
úøadu nejpozdìji do 16 mìsícù od data priority, pokud
ji nebyla podána u pøijímacího úøadu spolu s mezinárodní pøihlákou, ve které se priorita uplatòuje, pøièem
kadá kopie døívìjí pøihláky, kterou obdrí Mezinárodní úøad po uplynutí této lhùty, bude povaována za
obdrenou tímto úøadem poslední den této lhùty, pokud
mu dojde pøed datem mezinárodního zveøejnìní mezinárodní pøihláky.
(b) Je-li prioritní doklad vydáván pøijímacím úøadem, pøihlaovatel mùe místo jeho pøedloení poádat
pøijímací úøad, aby pøipravil a pøedal prioritní doklad Mezinárodnímu úøadu. ádost musí být podána nejpozdìji
do 16 mìsícù od data priority a pøijímací úøad ji mùe
podrobit poplatku.
(c) Jestlie nejsou splnìny poadavky ádného
z pøedcházejících odstavcù, ádný z urèených úøadù nemùe nebrat v úvahu uplatnìnou prioritu, ani by dal
pøihlaovateli monost pøedloit prioritní doklad ve lhùtì, která se stanoví podle okolností.

(c) Je-li mezinárodní pøihláka podána u Mezinárodního úøadu jako u pøijímacího úøadu, Mezinárodní úøad
poádá, v pøípadì uvedeném v Administrativní smìrnici,
národní úøad smluvního státu nebo úøad èinný pro tento
smluvní stát, aby rozhodl otázku uvedenou v odstavci (a).
Mezinárodní úøad informuje o této ádosti pøihlaovatele.
Pøihlaovatel mùe pøedloit své argumenty pøímo národnímu úøadu. Národní úøad rozhodne tuto otázku bez odkladu.
18.2 (zrueno)
18.3 Dva nebo více pøihlaovatelù
Jestlie jsou dva nebo více pøihlaovatelù, je mono
podat mezinárodní pøihláku, jestlie alespoò jeden z nich
je oprávnìn podat mezinárodní pøihláku podle èlánku 9.
18.4 Informace o poadavcích národního
zákonodárství, pokud jde o pøihlaovatele
(a) (zrueno)
(b) (zrueno)
(c) Mezinárodní úøad periodicky uveøejòuje informace o rùzných národních zákonodárstvích, pokud
jde o otázku, kdo je oprávnìn (vynálezce, právní nástupce vynálezce, majitel vynálezu a jiní) podat národní pøihláku, a k informacím pøipojí upozornìní, e úèinek mezinárodní pøihláky v kadém urèeném státì mùe záviset
na tom, zda osoba uvedená v mezinárodní pøihláce jako
pøihlaovatel pro tento stát je osobou, která je podle národního zákonodárství tohoto státu oprávnìna podat národní pøihláku.

17.2 Pøedkládání kopie
(a) Pokud pøihlaovatel vyhoví ustanovení pravidla 17.1(a) nebo (b), Mezinárodní úøad na zvlátní ádost urèeného úøadu urychlenì, ale nikoliv pøed mezinárodním zveøejnìním mezinárodní pøihláky, dodá kopii
prioritního dokladu tomuto úøadu. ádný urèený úøad
nebude poadovat pøedloení kopie prioritního dokladu
od samotného pøihlaovatele. Pøihlaovatel není povinen pøedloit pøeklad urèenému úøadu pøed uplynutím
lhùty podle èlánku 22. Pokud pøihlaovatel podá ádost
o urychlené øízení podle èlánku 23(2) pøed mezinárodním
zveøejnìním, Mezinárodní úøad dodá na zvlátní ádost
urèeného úøadu kopii prioritního dokladu tomuto úøadu
ihned po obdrení této ádosti.

Pravidlo 19
Pøísluný pøijímací úøad
19.1 Kde se podávají pøihláky
(a) S výhradou ustanovení odstavce (b), se mezinárodní pøihláka podává podle volby pøihlaovatele,
(i) u národního úøadu smluvního státu, v nìm
má pøihlaovatel pobyt, resp. u úøadu èinného pro tento stát,
(ii) u národního úøadu smluvního státu, jeho
je pøihlaovatel obèanem, resp. u úøadu
èinného pro tento stát,
(iii) u Mezinárodního úøadu, nehledì na smluvní stát v nìm má pøihlaovatel pobyt nebo
jeho je obèanem.

(b) Mezinárodní úøad nezveøejní kopie prioritního dokladu pøed mezinárodním zveøejnìním mezinárodní
pøihláky.
(c) Jestlie byla mezinárodní pøihláka zveøejnìna podle èlánku 21, Mezinárodní úøad poskytne kopii prioritního dokladu na poádání kadému, za úhradu nákladù, pokud pøed zveøejnìním:
(i) nebyla mezinárodní pøihláka vzata zpìt,
(ii) nebylo uplatnìní priority odvoláno nebo
podle pravidla 26bis.2(b) se má za to, e
priorita nebyla uplatnìna.

(b) Kadý smluvní stát se mùe dohodnout s druhým smluvním státem nebo kteroukoli mezivládní organizací,e národní úøad druhého státu nebo mezivládní organizace bude ve vech nebo v nìkterých vìcech jednat
na místì národního úøadu prvního státu jako pøijímací
úøad pro pøihlaovatele, kteøí jsou obèany prvního státu
nebo v nìm mají pobyt. Bez ohledu na takovou dohodu
se národní úøad prvního státu povauje za pøísluný pøijímací úøad pro úèely èlánku 15(5).

Pravidlo 18
Pøihlaovatel
18.1 Pobyt a obèanství
(a) S výhradou ustanovení odstavce (b) a (c), je
otázka, zda pøihlaovatel má pobyt v tom smluvním státì, jeho se dovolává, nebo je obèanem takového smluvního státu, otázkou národního zákonodárství tohoto
smluvního státu a rozhoduje ji pøijímací úøad.

(c) V souvislosti s kadým rozhodnutím podle
èlánku 9 (2) jmenuje Shromádìní národní úøad nebo me126
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rodnímu úøadu podle odstavce (b), bude za datum pøijetí
mezinárodní pøihláky povaováno datum, kdy byla mezinárodní pøihláka skuteènì pøijata Mezinárodním úøadem. Pro úèely tohoto odstavce se nepouije poslední
vìta odstavce (b).

zivládní organizaci, která bude pùsobit jako pøijímací úøad
pro pøihláky obèanù státù urèených Shromádìním,
nebo osob, které v nich mají pobyt. Jmenování vyaduje
pøedchozí souhlas tohoto národního úøadu nebo mezivládní organizace.
19.2 Dva nebo více pøihlaovatelù:
Jsou-li dva nebo více pøihlaovatelù:
(i) poadavky pravidla 19.1 se povaují za splnìné, kdy národní úøad, u kterého byla mezinárodní pøihláka podána, je národním úøadem smluvního státu nebo úøadem èinným pro
tento smluvní stát, v nìm má alespoò jeden
z pøihlaovatelù pobyt nebo jeho je obèanem,
(ii) mezinárodní pøihláka mùe být podána u Mezinárodního úøadu podle pravidla 19.1(a)(iii), má-li
alespoò jeden z pøihlaovatelù pobyt ve smluvním státì nebo je obèanem smluvního státu.

Pravidlo 20
Pøíjem mezinárodní pøihláky
20.1 Datum a èíslo
(a) Jakmile dojdou písemnosti za úèelem podání
mezinárodní pøihláky, vyznaèí pøijímací úøad nesmazatelnì na ádosti kadého pøijatého vyhotovení datum, kdy
tyto písemnosti skuteènì doly a na kadém listu kadého pøijatého vyhotovení èíslo mezinárodní pøihláky.
(b) Místo, kde se na kadém listu vyznaèí datum
nebo èíslo, jako i dalí podrobnou úpravu stanoví Administrativní smìrnice.

19.3 Uveøejnìní skuteèností o postoupení úkolù
pøijímacího úøadu
(a) Smluvní stát, který postoupí úkoly pøijímacího úøadu národnímu úøadu jiného smluvního státu nebo
mezivládní organizaci, oznámí kadou dohodu uzavøenou podle pravidla 19.1(b) bez zbyteèného odkladu Mezinárodnímu úøadu.

20.2 Pøíjem v rùzných dnech
(a) V pøípadì, e vechny listy patøící k tée zamýlené mezinárodní pøihláce, nedojdou pøijímacímu
úøadu tého dne, opraví tento úøad datum vyznaèené na
ádosti (pøièem ji vyznaèené døívìjí datum nebo data
zùstanou èitelná), a to tak, e uvede den, kdy doly písemnosti doplòující pøihláku, ledae:
(i) pøihlaovateli nebyla zaslána výzva k provedení oprav podle èlánku 11(2) (a) a uvedené písemnosti doly do 30 dnù od data,
kdy poprvé doly nìjaké listy;
(ii) pøihlaovateli byla zaslána výzva k provedení oprav podle èlánku 11(2) (a) a uvedené písemnosti doly v pøísluné lhùtì
podle pravidla 20.6;
(iii) jde o pøípad uvedený v èlánku 14(2) a chybìjící výkresy doly do 30 dnù od data,
kdy byly podány neúplné písemnosti;
(iv) nedojde nebo dojde opodìnì jakýkoliv
list obsahující anotaci nebo její èást, co
samo o sobì nevyaduje opravu data vyznaèeného na ádosti.

(b) Mezinárodní úøad uveøejní takové oznámení
bez zbyteèného odkladu ve Vìstníku.
19.4 Pøedání Mezinárodnímu úøadu
jako pøijímacímu úøadu
(a) V pøípadì, kdy je mezinárodní pøihláka podána u národního úøadu, který je èinný jako pøijímací
úøad podle Smlouvy, ale
(i) tento pøijímací úøad není oprávnìný podle
pravidla 19.1 nebo 19.2 pøijmout tuto mezinárodní pøihláku nebo
(ii) mezinárodní pøihláka není v jazyce pøípustném podle pravidla 12.1(a) pro tento
národní úøad, ale je v jazyce pøípustném
podle tohoto pravidla pro Mezinárodní
úøad jako pøijímací úøad, nebo
(iii) tento národní úøad a Mezinárodní úøad
souhlasí z jiných dùvodù ne uvedených
v odstavcích (i) a (ii) a se schválením pøihlaovatele, e se øízení podle tohoto pravidla mùe pouít,
povauje se mezinárodní pøihláka s výhradou odstavce (b) za pøijatou tímto úøadem v zastoupení Mezinárodního úøadu jako pøijímacího úøadu podle pravidla
19.1(a)(iii).

(b) Kadý list, který dojde poté, co doly poprvé
nìjaké listy, oznaèí pøijímací úøad datem, kdy doel.
20.3 Opravená mezinárodní pøihláka
V pøípadì uvedeném v èlánku 11(2)(b) opraví pøijímací úøad datum vyznaèené na ádosti (pøièem ji vyznaèené døívìjí datum nebo data zùstanou èitelná), a to
tak, e uvede den, kdy dola poslední poadovaná oprava.
20.4 Zjitìní podle èlánku 11(1)
(a) Jakmile dojdou písemnosti za úèelem podání
mezinárodní pøihláky, pøikroèí pøijímací úøad bez zbyteèného odkladu ke zjitìní, zda písemnosti splòují poadavky èlánku 11(1).

(b) V pøípadì, kdy podle odstavce (a) je mezinárodní pøihláka pøijata národním úøadem v zastoupení Mezinárodního úøadu èinného jako pøijímací úøad podle pravidla 19.1(a)(iii), pøedá ji národní úøad neprodlenì, pokud
tomu nebrání pøedpisy týkající se národní bezpeènosti,
Mezinárodnímu úøadu. Národní úøad mùe poadovat za
toto pøedání zaplacení, ve svùj prospìch, poplatku, který
se rovná pøedávacímu poplatku stanovenému úøadem
podle pravidla 14. Takto pøedaná mezinárodní pøihláka
se povauje za pøijatou Mezinárodním úøadem èinným
jako pøijímací úøad podle pravidla 19.1(a)(iii) dnem, kdy
byla pøijata národním úøadem.

(b) Pro úèely èlánku 11(1)(iii)(c) postaèí uvést
jméno pøihlaovatele tak, aby bylo moné urèit jeho totonost i tehdy, je-li jeho pøíjmení chybnì napsáno nebo
jména neuvedena v plném znìní a v pøípadì, e jde o právnické osoby, je-li jejich název zkrácený nebo neúplný.
(c) Pro úèely èlánku 11(1)(ii) postaèí, aby èást,
kterou lze povaovat za popis (kromì jeho èásti obsahující výpis sekvencí), a èást, kterou lze povaovat za nárok nebo nároky, byla v jazyce pøípustném pøijímacím úøadem podle pravidla 12.1(a).

(c) Pro úèely pravidel 14.1(c), 15.4(a) a (c) a
16.1(f), kdy byla mezinárodní pøihláka pøedána Meziná127
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20.9 Ovìøená kopie pro pøihlaovatele
Proti zaplacení poplatku dodá pøijímací úøad pøihlaovateli na ádost ovìøené kopie mezinárodní pøihláky tak,
jak byla podána, a vech oprav k ní.

(d) Jestlie k datu 1. øíjna 1997 není odstavec (c)
sluèitelný s národním zákonodárstvím pøijímacího úøadu,
nebude odstavec (c) pouit pro tento pøijímací úøad, pokud bude nesluèitelnost s tímto zákonodárstvím pokraèovat a jestlie zmínìný úøad to oznámí Mezinárodnímu
úøadu do 31. prosince 1997. Dolé oznámení bude ihned
Mezinárodním úøadem zveøejnìno ve Vìstníku.

Pravidlo 21
Pøíprava vyhotovení

20.5 Kladné zjitìní
(a) Jestlie je zjitìní podle èlánku 11(1) kladné,
pøijímací úøad orazítkuje ádost názvem pøijímacího úøadu a slovy "PCT International Application" nebo "Demande internationale PCT". Kdy není oficiálním jazykem pøijímacího úøadu ani angliètina, ani francouztina,
mohou být slova "International Application" nebo "Demande internationale" doprovázena pøekladem tìchto
slov do oficiálního jazyka pøijímacího úøadu.

21.1 Odpovìdnost pøijímacího úøadu
(a) Podává-li se mezinárodní pøihláka podle pøedpisù jen v jednom vyhotovení, je pøijímací úøad odpovìdný za pøípravu pøijímacího vyhotovení a reerního
vyhotovení podle èlánku 12(1).
(b) Podává-li se mezinárodní pøihláka podle pøedpisù ve dvou vyhotoveních, je pøijímací úøad odpovìdný
za pøípravu pøijímacího vyhotovení.

(b) Vyhotovení, jeho ádost byla takto orazítkovaná, je archivním vyhotovením mezinárodní pøihláky.

(c) Je-li mezinárodní pøihláka podána v mením
poètu vyhotovení, ne pøedpisuje pravidlo 11.1(b), je pøijímací úøad odpovìdný za pøípravu potøebného poètu
vyhotovení bez zbyteèného odkladu a má právo stanovit
poplatek za tento úkon a vybrat jej od pøihlaovatele.

(c) Pøijímací úøad bez odkladu sdìlí pøihlaovateli èíslo mezinárodní pøihláky a datum mezinárodního podání. Zároveò zale Mezinárodnímu úøadu opis sdìlení
zaslaného pøihlaovateli, ledae se Mezinárodnímu úøadu podle pravidla 22.1 (a) zároveò zasílá, nebo ji bylo
zasláno, archivní vyhotovení.

Pravidlo 22
Pøedání archivního vyhotovení
a pøekladu

20.6 Výzva k opravám
(a) Výzva k opravám podle èlánku 11(2) musí
uvést ten poadavek podle èlánku 11(1), který nebyl podle
názoru pøijímacího úøadu splnìn.

22.1 Postup
(a) Je-li zjitìní podle èlánku 11(1) kladné a pøedpisy o mezinárodní bezpeènosti nevyluèují projednání
mezinárodní pøihláky jako takové, pøijímací úøad pøedá
archivní vyhotovení Mezinárodnímu úøadu. To se provede ihned poté, co mezinárodní pøihláka dola, nebo je-li
nutné pøezkoumání z hlediska zájmù národní bezpeènosti,
ihned po nezbytném objasnìní. V kadém pøípadì vak
musí pøijímací úøad pøedat archivní vyhotovení tak, aby
dolo Mezinárodnímu úøadu pøed uplynutím 13 mìsícù od
data priority. Má-li k pøedání dojít potou podá pøijímací
úøad archivní vyhotovení k potovní pøepravì nejpozdìji
pìt dní pøed uplynutím 13 mìsícù od data priority.

(b) Pøijímací úøad bez odkladu odele výzvu pøihlaovateli a urèí podle okolností pøípadu pøimìøenou
lhùtu k podání opravy. Tato lhùta nesmí být kratí ne
10 dní a delí ne jeden mìsíc od data výzvy. Jestlie tato
lhùta uplyne po uplynutí 1 roku od data podání kterékoliv pøihláky, z ní se uplatòuje priorita, mùe pøijímací
úøad pøihlaovatele na tuto okolnost upozornit.
20.7 Záporné zjitìní
Neobdrí-li pøijímací úøad v pøedepsané lhùtì odpovìï na svou výzvu k opravám nebo nesplòuje-li oprava
pøedloená pøihlaovatelem jetì poadavky èlánku 11(1),
pøijímací úøad:
(i) bez odkladu oznámí pøihlaovateli, e jeho
pøihláka se nepovauje a nebude povaovat za mezinárodní pøihláku a uvede pro to
dùvody;
(ii) oznámí Mezinárodnímu úøadu, e èíslo vyznaèené na písemnostech se nepouije jako èíslo
mezinárodní pøihláky;
(iii) ponechá si písemnosti, z nich se skládá zamýlená mezinárodní pøihláka, a vekerou
korespondenci, která se jí týká, ve smyslu pravidla 93.1;
(iv) odele kopii uvedených písemností Mezinárodnímu úøadu v pøípadì, e v dùsledku ádosti pøihlaovatele podle èlánku 25(1) Mezinárodní úøad takovou kopii potøebuje a
výslovnì o ni poádá.

(b) Obdrel-li Mezinárodní úøad opis sdìlení podle
pravidla 20.5(c),avak ke dni uplynutí 13 mìsícù od data
priority dosud nemá archivní vyhotovení, upomene pøijímací úøad o pøedání archivního vyhotovení bez zbyteèného odkladu.
(c) Obdrel-li Mezinárodní úøad opis sdìlení podle
pravidla 20.5(c), avak ke dni uplynutí 14 mìsícù od data
priority dosud nemá archivní vyhotovení, sdìlí to pøihlaovateli a pøijímacímu úøadu.
(d) Po uplynutí 14 mìsícù od data priority mùe
pøihlaovatel poádat pøijímací úøad, aby ovìøil kopii mezinárodní pøihláky tak, jak byla podána, a mùe tuto ovìøenou kopii zaslat Mezinárodnímu úøadu.
(e) Ovìøení podle odstavce (d) je bezplatné a lze
je odmítnout jen z tìchto dùvodù:
(i) kopie, o její ovìøení byl pøijímací úøad poádán, se neshoduje s mezinárodní pøihlákou tak, jak byla podána;
(ii) pøedpisy o národní bezpeènosti brání projednání mezinárodní pøihláky jako takové;
(iii) pøijímací úøad ji pøedal archivní vyhotovení Mezinárodnímu úøadu a tento úøad
jej informoval, e je obdrel.

20.8 Omyl pøijímacího úøadu
Jestlie pøijímací úøad zjistí,nebo si na základì odpovìdi pøihlaovatele uvìdomí, e se dopustil omylu, kdy
vydal výzvu k opravì, protoe poadavky èlánku 11(1)
byly v dobì, kdy písemnosti doly, splnìny, bude postupovat podle pravidla 20.5
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(f) Pokud Mezinárodní úøad neobdrel archivní
vyhotovení nebo dokud je neobdrí, povauje se kopie
ovìøená podle odstavce (e), která dola Mezinárodnímu
úøadu, za archivní vyhotovení.

V oznámení musí být oznaèena mezinárodní pøihláka
èíslem, datem mezinárodního podání a jménem pøihlaovatele a musí obsahovat i datum podání døívìjí pøihláky, z ní se uplatòuje priorita. Oznámení zasílané pøihlaovateli musí také obsahovat seznam státù urèených
podle pravidla 4.9(a) a, pøípadnì tìch státù, jejich urèení
byla stvrzena podle pravidla 4.9(c).

(g) Jestlie ke dni uplynutí pøísluné lhùty podle
èlánku 22 pøihlaovatel vykoná úkony podle uvedeného
èlánku, ale urèený úøad nedostane od Mezinárodního
úøadu zprávu o tom, e dolo archivní vyhotovení, urèený úøad to oznámí Mezinárodnímu úøadu. Pokud Mezinárodní úøad nemá archivní vyhotovení, sdìlí to bez zbyteèného odkladu pøihlaovateli a pøijímacímu úøadu, ledae
tak ji uèinil podle odstavce (c).

(b) Kadý urèený úøad, který oznámil Mezinárodnímu úøadu, e se pøeje dostávat oznámení podle odstavce (a) pøed postoupením podle pravidla 47.1, musí být
Mezinárodním úøadem informován:
(i) jestlie pøísluné urèení bylo provedeno
podle pravidla 4.9(a), ihned po pøijetí archivního vyhotovení;
(ii) jestlie pøísluné urèení bylo provedeno
podle pravidla 4.9(b), ihned poté, co byl
Mezinárodní úøad informován pøijímacím
úøadem o stvrzení tohoto urèení.

(h) Má-li být mezinárodní pøihláka zveøejnìna
v jazyce pøekladu dodaného podle pravidla 12.3 nebo
12.4, tento pøeklad musí být pøijímacím úøadem pøedán
Mezinárodnímu úøadu spolu s archivním vyhotovením
podle odstavce (a), nebo pøedal-li ji pøijímací úøad archivní vyhotovení Mezinárodnímu úøadu podle tohoto
odstavce, ihned po obdrení pøekladu.

(c) Jestlie bylo archivní vyhotovení pøijato po
uplynutí lhùty uvedené v pravidle 22.3, musí Mezinárodní úøad ihned informovat pøihlaovatele, pøijímací úøad
a orgán pro mezinárodní reeri.

22.2 (zrueno)
22.3 Lhùta podle èlánku 12 (3)
Lhùta podle èlánku 12(3) je tøi mìsíce od data sdìlení,
které Mezinárodní úøad zaslal pøihlaovateli podle pravidla 22.1(c) nebo (g).

Pravidlo 25
Pøíjem reerního vyhotovení orgánem
pro mezinárodní reeri

Pravidlo 23
Pøedání reerního vyhotovení,
pøekladu a výpisu sekvencí

25.1 Oznámení o pøíjmu reerního vyhotovení
Orgán pro mezinárodní reeri oznámí bez zbyteèného odkladu Mezinárodnímu úøadu, pøihlaovateli a pokud orgán pro mezinárodní reeri není totoný s pøijímacím úøadem té pøijímacímu úøadu, e reerní vyhotovení dolo a datum, kdy dolo.

23.1 Postup
(a) Nevyaduje-li se pøeklad mezinárodní pøihláky podle pravidla 12.3(a), pøedá pøijímací úøad reerní
vyhotovení orgánu pro mezinárodní reeri nejpozdìji
tého dne, kdy pøedá archivní vyhotovení Mezinárodnímu úøadu, pokud byl zaplacen reerní poplatek. V opaèném pøípadì je reerní vyhotovení pøedáno ihned po
zaplacení reerního poplatku.

Pravidlo 26
Pøezkoumání a oprava nìkterých
èástí mezinárodní pøihláky pøijímacím
úøadem

(b) Pokud je pøedloen pøeklad mezinárodní pøihláky podle pravidla 12.3, kopii pøekladu a ádosti, které
se spoleènì povaují za reerní vyhotovení podle èlánku 12(1), pøedá pøijímací úøad orgánu pro mezinárodní reeri, pokud byl zaplacen reerní poplatek. V opaèném
pøípadì kopii pøekladu a ádosti pøedá ihned po zaplacení reerního poplatku.

26.1 Lhùty pro pøezkoumání
(a) Pøijímací úøad vydá výzvu k opravì ve smyslu èlánku 14(1)(b) co nejdøíve, pokud mono do jednoho
mìsíce od data, kdy mezinárodní pøihláka dola.
(b) Jestlie pøijímací úøad vydá výzvu k opravì
nedostatku uvedeného v èlánku 14(1)(a)(iii) nebo (iv)
(chybìjící název nebo anotace), oznámí to orgánu pro
mezinárodní reeri.

(c) Kadý výpis sekvencí ve strojnì èitelné formì, který je pøedloen pøijímacímu úøadu, pøedá pøijímací
úøad orgánu pro mezinárodní reeri.

26.2 Lhùta k provedení oprav
Lhùta podle èlánku 14(1)(b) musí být pøimìøená okolnostem pøípadu a stanoví ji v kadém pøípadì pøijímací
úøad. Nesmí být kratí ne jeden mìsíc od výzvy
k opravì. Pøed vydáním rozhodnutí ji mùe pøijímací úøad
kdykoli prodlouit.

Pravidlo 24
Pøíjem archivního vyhotovení
Mezinárodním úøadem
24.1 (zrueno)
24.2 Oznámení o pøijetí archivního vyhotovení
(a) Mezinárodní úøad oznámí ihned:
(i) pøihlaovateli,
(ii) pøijímacímu úøadu, a
(iii) orgánu pro mezinárodní reeri (pokud
tento neoznámil Mezinárodnímu úøadu, e
si nepøeje být takto informován), e pøijal
archivní vyhotovení a datum tohoto pøijetí.

26.3 Pøezkoumání poadavkù na vnìjí úpravu
podle èlánku 14(1)(a)(v)
(a) Je-li mezinárodní pøihláka podána v jazyce
zveøejnìní, pøijímací úøad pøezkoumá:
(i) mezinárodní pøihláku s ohledem na poadavky na vnìjí úpravu podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu pøimìøené jednotnosti mezinárodního zveøejnìní;
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(ii) kadý pøeklad pøedloený podle pravidla
12.3 s ohledem na poadavky podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu
dobré reprodukce.

26.5 Rozhodnutí pøijímacího úøadu
Pøijímací úøad rozhodne, zda pøihlaovatel pøedloil
opravu je lhùtì podle pravidla 26.2, a byla-li oprava ve
lhùtì podána, zda se mezinárodní pøihláka takto opravená má povaovat za vzatou zpìt, èi nikoliv, pøièem se
rozumí, e ádná mezinárodní pøihláka se nepovauje za
vzatou zpìt pro nedodrení poadavkù na vnìjí úpravu
podle pravidla 11, splòuje-li tyto poadavky alespoò potud, pokud je to nutné v zájmu pøimìøené jednotnosti
mezinárodního zveøejnìní.

(b) Je-li mezinárodní pøihláka podána v jazyce, který není jazykem zveøejnìní, pøijímací úøad pøezkoumá:
(i) mezinárodní pøihláku s ohledem na vnìjí úpravu podle pravidla 11 pouze v rozsahu nutném v zájmu dobré reprodukce;
(ii) kadý pøeklad pøedloený podle pravidla
12.3 nebo 12.4 a výkresy s ohledem na poadavky podle pravidla 11 v rozsahu nutném v zájmu pøimìøené jednotnosti mezinárodního zveøejnìní.

26.6 Chybìjící výkresy
(a) Jestlie podle èlánku 14 (2) mezinárodní
pøihláka odkazuje na výkresy, které ve skuteènosti k pøihláce pøipojeny nejsou, pøijímací úøad to v takové
pøihláce poznamená.

26.3bis Výzva podle èlánku 14(1)(b) k opravì
nedostatkù podle pravidla 11
Pøijímací úøad nemusí vydat výzvu podle èlánku
14(1)(b) k opravì nedostatkù podle pravidla 11, jestlie
poadavky na vnìjí úpravu uvedené v tomto pravidle jsou
splnìny v rozsahu poadavkù uvedených v pravidle 26.3.

(b) Datum, kdy pøihlaovateli dolo uvìdomìní
podle èlánku 14 (2), nemá ádný úèinek na lhùtu stanovenou pravidlem 20.2 (a) (iii).
Pravidlo 26bis
Oprava nebo dodateèné uplatnìní priority

26.3ter Výzva k opravì nedostatkù
podle èlánku 3(4)(i)
(a) Jestlie je anotace nebo text na výkresech
pøedloen v jazyce jiném, ne je jazyk popisu a nárokù,
pøijímací úøad, ledae
(i) se vyaduje pøeklad mezinárodní pøihláky podle pravidla 12.3(a) nebo
(ii) anotace nebo text na výkresech je v jazyce, ve kterém bude mezinárodní pøihláka
zveøejnìna, vyzve pøihlaovatele, aby
pøedloil pøeklad anotace a textu na výkresech do jazyka, ve kterém bude mezinárodní pøihláka zveøejnìna. Pravidla
26.1(a), 26.2, 26.3bis, 26.5 a 29.1 se pouijí pøimìøenì.

26bis.1 Oprava nebo dodateèné uplatnìní priority
(a) Pøihlaovatel mùe opravit nebo dodateènì
uplatnit prioritu oznámením pøedloeným pøijímacímu úøadu nebo Mezinárodnímu úøadu ve lhùtì 16 mìsícù od
data priority nebo v pøípadì, e oprava nebo doplnìní
uplatnìní priority bude mít za následek zmìnu data priority, 16 mìsícù od takto zmìnìného data priority podle
toho, která z 16mìsíèní lhùty uplyne døíve, s podmínkou,
e takovéto oznámení mùe být pøedloeno nejpozdìji do
4 mìsícù od data mezinárodního podání. Oprava uplatnìní priority mùe obsahovat pøidání kteréhokoliv údaje
uvedeného v pravidle 4.10.
(b) Kadé oznámení podle odstavce (a) obdrené
pøijímacím úøadem nebo Mezinárodním úøadem po tom,
co pøihlaovatel poádal o døívìjí zveøejnìní podle èlánku 21(2)(b) bude povaováno za nepøedloené, ledae by
byla tato ádost odvolána pøed ukonèením technických
pøíprav pro mezinárodní zveøejnìní.

(b) Jestlie k datu 1. øíjna 1997 není odstavec (a)
sluèitelný s národním zákonodárstvím pøijímacího úøadu, nebude odstavec (a) pouit pro tento pøijímací úøad,
pokud bude nesluèitelnost s tímto zákonodárstvím pokraèovat a jestlie to tento úøad oznámí Mezinárodnímu
úøadu do 31. prosince 1997. Dolé oznámení bude ihned
zveøejnìno ve Vìstníku.

(c) Pokud oprava nebo dodateèné uplatnìní priority zpùsobí zmìnu data priority, kadá lhùta, která se poèítá od døíve uplatnìného data priority a která jetì neuplynula, se bude poèítat od data priority takto zmìnìného.

(c) Pokud není ádost v souladu s pravidlem 12.1,
pøijímací úøad vyzve pøihlaovatele, aby pøedloil pøeklad, který je v souladu s tímto pravidlem. Pravidla 3,
26.1(a), 26.2, 26.5 a 29.1 se pouijí pøimìøenì.

26bis.2 Výzva k opravì nedostatkù v uplatnìní
priority
(a) Jestlie pøijímací úøad, nebo pokud pøijímací
úøad opomene, pak Mezinárodní úøad, zjistí, e uplatnìní
priority nesplòuje poadavky pravidla 4.10 nebo e nìkterý údaj v uplatnìní priority není totoný s odpovídajícím údajem v prioritním dokladu, pøijímací úøad, pøípadnì Mezinárodní úøad vyzve pøihlaovatele k opravì údaje
v uplatnìné prioritì.

(d) Jestlie k datu 1. øíjna 1997 není odstavec (c)
sluèitelný s národním zákonodárstvím pøijímacího úøadu, nebude odstavec (c) pouit pro tento pøijímací úøad,
pokud bude nesluèitelnost s tímto zákonodárstvím pokraèovat a jestlie to tento úøad oznámí Mezinárodnímu
úøadu do 31. prosince 1997. Dolé oznámení bude ihned
zveøejnìno ve Vìstníku.

(b) Jestlie na výzvu podle odstavce (a) pøihlaovatel pøed uplynutím stanovené lhùty podle pravidla
26bis.1(a) nepøedloí oznámení obsahující opravu údajù
v uplatnìní priority tak, aby splòovaly poadavky pravidla 4.10, toto uplatnìní priority se bude povaovat pro
úèely øízení podle Smlouvy za neprovedené a pøijímací
úøad, pøípadnì Mezinárodní úøad o tom vydá usnesení a
oznámí to pøihlaovateli, pøièem uplatnìní priority se
nebude povaovat za neprovedené, pokud chybí pouze
údaj o èísle døívìjí pøihláky uvedený v pravidle 4.10(a)(ii)

26.4 Postup
Kadou opravu lze navrhnout pøijímacímu úøadu dopisem adresovaným pøijímacímu úøadu, je-li oprava takové
povahy, e ji lze z dopisu pøenést do archivního vyhotovení, ani by to nepøíznivì ovlivnilo zøetelnost a monost
pøímé reprodukce tohoto listu, na který se má oprava pøenést. Jinak je pøihlaovatel povinen pøedloit náhradní list
s provedenou opravou a v prùvodním dopisu upozornit
na rozdíly mezi náhradním a pùvodním listem.
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nebo pokud údaj v uplatnìní priority není stejný jako
odpovídající údaj uvedený v prioritním dokladu.

ku 14(1)(a)(i), (ii) nebo (v), Mezinárodní úøad na nì upozorní pøijímací úøad.

(c) Vydá-li pøijímací úøad nebo Mezinárodní úøad
usnesení podle odstavce (b), Mezinárodní úøad na ádost pøihlaovatele, obdrí-li ji Mezinárodní úøad pøed
ukonèením technických pøíprav na mezinárodní zveøejnìní, a po zaplacení zvlátního poplatku, jeho výe je
dána Administrativní smìrnicí, zveøejní spolu s mezinárodní pøihlákou oznámení týkající se uplatnìní priority,
které se povauje za neprovedené. Kopie této ádosti
bude obsaena v postoupení podle èlánku 20, není-li
postoupena broura nebo není-li mezinárodní pøihláka
zveøejnìna z dùvodù uvedených v èlánku 64(3).

(b) Pøijímací úøad postupuje podle èlánku 14(1)(b)
a pravidla 26, ledae s tímto mínìním nesouhlasí.
Pravidlo 29
Mezinárodní pøihláky nebo urèení,
která se povaují za vzatá zpìt
29.1 Zjitìní pøijímacího úøadu
(a) Vydá-li pøijímací úøad usnesení podle èlánku
14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutí opravy urèitých nedostatkù) nebo podle èlánku 14(3)(a) [nezaplacení pøedepsaných poplatkù podle pravidla 27.1(a)] nebo podle èlánku
14(4) [pozdìjí zjitìní, e nebyly splnìny poadavky podle
odstavcù (i) a (iii) èlánku 11(1)] nebo podle pravidla 12.3(d)
nebo 12.4 (d) (nepøedloení poadovaného pøekladu nebo
pøípadnì nezaplacení poplatku za pozdní platbu) nebo podle pravidla 92.4(g)(i) (nepøedloení originálu dokladu), takováto mezinárodní pøihláka se povauje za vzatou zpìt:
(i) pøijímací úøad pøedá archivní vyhotovení
(pokud ji nebylo pøedáno) a kadou opravu navrenou pøihlaovatelem Mezinárodního úøadu;
(ii) pøijímací úøad toto usnesení ihned oznámí
jak pøihlaovateli, tak Mezinárodnímu úøadu, a Mezinárodní úøad to oznámí kadému urèenému státu, který byl ji vyrozumìn o svém urèení;
(iii) pøijímací úøad nepøedá reerní vyhotovení podle pravidla 23 a jestlie toto vyhotovení ji pøedal, oznámí orgánu pro mezinárodní reeri své usnesení;
(iv) Mezinárodní úøad nemusí oznámit pøihlaovateli, e dolo archivní vyhotovení.

Pravidlo 26ter
Oprava nebo dodateèné doplnìní
prohláení podle pravidla 4.17
26ter.1 Oprava nebo dodateèné doplnìní
prohláení
Pøihlaovatel mùe opravit nebo dodateènì doplnit
do ádosti kterékoliv prohláení uvedené v pravidle 4.17
oznámením, pøedloeným Mezinárodnímu úøadu ve lhùtì
16 mìsícù od data priority, pøièem, kadé oznámení, které obdrí Mezinárodní úøad po uplynutí této lhùty bude
povaováno za obdrené poslední den této lhùty, jestlie
mu dojde pøed dokonèením technických pøíprav pro mezinárodní zveøejnìní.
26ter.2 Øízení o prohláeních
(a) Pokud pøijímací úøad nebo Mezinárodní úøad
zjistí, e nìkteré prohláení uvedené v pravidle 4.17 není
v poadovaném znìní, nebo v pøípadì prohláení vynálezce o jeho pùvodcovství k vynálezu, které je uvedeno
v pravidle 4.17(iv), e není podepsáno poadovaným zpùsobem, pøijímací úøad nebo popøípadì Mezinárodní úøad,
mùe vyzvat pøihlaovatele, aby prohláení opravil ve
lhùtì 16 mìsícù od data priority.

(b) Vydá-li pøijímací úøad podle èlánku 14(3)(b)
[nezaplacení pøedepsaného poplatku za urèení podle pravidla 27.1(b)] usnesení, e urèení urèitého státu se povauje za vzaté zpìt, pøijímací úøad toto usnesení ihned oznámí jak pøihlaovateli, tak Mezinárodnímu úøadu.
Mezinárodní úøad to oznámí kadému urèenému úøadu,
který byl ji vyrozumìn o svém urèení.

(b) Pokud Mezinárodní úøad obdrí nìkteré prohláení nebo opravu podle pravidla 26ter.1 po uplynutí
lhùty podle pravidla 26ter.1, oznámí to Mezinárodní úøad
pøihlaovateli a bude postupovat jak je uvedeno v Administrativní smìrnici.
Pravidlo 27
Nezaplacení poplatkù

29.2 (zrueno)
29.3 Upozornìní pøijímacímu úøadu na urèité
skuteènosti
Má-li Mezinárodní úøad nebo orgán pro mezinárodní
reeri za to, e by pøijímací úøad mìl rozhodnout podle èlánku 14(4), upozorní pøijímací úøad na podstatné skuteènosti.

27.1 Poplatky
(a) Pro úèely èlánku 14(3)(a) se pojmem "poplatky pøedepsané èlánkem 3(4)(iv)" rozumí: pøedávací poplatek (pravidlo 14), základní poplatek jako èást mezinárodního poplatku [pravidlo 15.1(i)], reerní poplatek
(pravidlo 16) a poplatek za pozdní placení, pokud se vyaduje (pravidlo 16bis 2).

29.4 Oznámení o úmyslu vydat usnesení podle
èlánku 14(4)
Døíve, ne pøijímací úøad vydá usnesení podle èlánku
14(4), oznámí pøihlaovateli svùj úmysl a uvede dùvody.
Nesouhlasí-li pøihlaovatel s úmyslem pøijímacího úøadu,
mùe proti nìmu podat námitky ve lhùtì jednoho mìsíce
od oznámení.

(b) Pro úèely èlánku 14(3)(a) a (b) se pod pojmem
"poplatek pøedepsaný èlánkem 4(2)" rozumí poplatek za
urèení jako èást mezinárodního poplatku [pravidlo 15.1(ii)]
a poplatek za pozdní placení, pokud se vyaduje (pravidlo 16bis 2).
Pravidlo 28
Nedostatky zjitìné Mezinárodním úøadem

Pravidlo 30
Lhùta podle èlánku 14 (4)

28.1 Zjitìní urèitých nedostatkù
(a) Obsahuje-li podle mínìní Mezinárodního úøadu mezinárodní pøihláka nìkterý z nedostatkù podle èlán-

30.1 Lhùta
Lhùta uvedená v èlánku 14 (4) je ètyøi mìsíce od data
mezinárodního podání.
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(i) nástupnický stát se povauje za stát urèený v mezinárodní pøihláce a
(ii) pøísluná lhùta podle èlánku 22 nebo 39(1),
pokud jde o tento stát, bude prodlouena
a do uplynutí aspoò tøí mìsícù od data,
kdy byla podána ádost o rozíøení.

Pravidlo 31
Vyhotovení poadovaná podle èlánku 13
31.1 ádost o vyhotovení
(a) ádosti podle ustanovení èlánku 13(1) se týkají buï vech mezinárodních pøihláek, nebo urèitého druhu mezinárodních pøihláek, nebo jednotlivých mezinárodních pøihláek, v nich byl urèen ten národní úøad, který
ádost vznáí. ádosti, které se týkají vech mezinárodních pøihláek nebo urèitých jejich druhù, se kadoroènì
obnovují oznámením, které národní úøad zale Mezinárodnímu úøadu pøed 30. listopadem pøedcházejícího roku.

(b) Jestlie v pøípadì, kdy nástupnický stát je vázán Hlavou II smlouvy, byla ádost o rozíøení podána
pozdìji, avak návrh byl podán pøed uplynutím 19-ti mìsíèní lhùty od data priority a pozdìjí zvolení nástupnického státu bylo provedeno do tøí mìsícù od data podání
ádosti o rozíøení, pøísluná lhùta podle odstavce (a)(ii)
musí být nejménì 30 mìsícù od data priority.

(b) ádosti podle èlánku 13(2)(b) podléhají poplatku, který kryje náklady na poøízení a odeslání vyhotovení.
31.2 Pøíprava vyhotovení
Za pøípravu vyhotovení ádaných podle èlánku 13
odpovídá Mezinárodní úøad.

(c) Nástupnický stát mùe stanovit lhùty, které
uplynou pozdìji ne lhùty stanovené v odstavcích (a)(ii)
a (b). Mezinárodní úøad zveøejní informaci o takových
lhùtách ve Vìstníku.

Pravidlo 32
Rozíøení úèinkù mezinárodní
pøihláky na urèité nástupnické státy

Pravidlo 33
Relevantní známý stav techniky
pro mezinárodní reeri
33.1 Relevantní známý stav techniky
pro mezinárodní reeri
(a) Pro úèely èlánku 15 (2) je relevantním známým stavem techniky ve, co bylo zpøístupnìno veøejnosti kdekoli ve svìtì v písemných materiálech (vèetnì
výkresù a jiných vyobrazení) a co mùe napomáhat ke
zjitìní, zda pøihláený vynález je, èi není novým a zda
obsahuje tvùrèí øeení (t.j. zda je, èi není nasnadì), a to za
pøedpokladu, e ke zpøístupnìní veøejnosti dolo pøed
datem mezinárodního podání.

32.1 Poadavek na rozíøení mezinárodní
pøihláky na nástupnický stát
(a) Úèinky mezinárodní pøihláky, její datum mezinárodního podání spadá do období uvedeného v odstavci (b), pod podmínkou, e pøihlaovatel provede úkony uvedené v odstavci (c), mohou být rozíøeny na stát
("nástupnický stát"), jeho území bylo, pøed nezávislostí
tohoto státu, èástí území smluvního státu, který následnì zanikl ("pøedchozí stát"), za pøedpokladu, e nástupnický stát se stal smluvním státem tím, e uloil u generálního øeditele prohláení o pokraèování, na jeho základì
je tato Smlouva aplikována i na nástupnický stát.

(b) Odkazuje-li písemný materiál na ústní sdìlení, vyuití, pøedvedení nebo jiný zpùsob, kterým byl obsah písemného materiálu zpøístupnìn veøejnosti, a dolo-li k takovému zpøístupnìní pøed datem mezinárodního
podání, bude ve zprávì o mezinárodní reeri uvedena
tato skuteènost zvlá a zvlá se uvede i datum, kdy
k tomu dolo, jestlie ke zpøístupnìní písemného materiálu veøejnosti dolo k datu, které je stejné nebo pozdìjí
ne je datum mezinárodního podání.

(b) Období uvedené v odstavci (a) zaèíná dnem
následujícím po posledním dni existence pøedchozího státu a konèí dva mìsíce po datu, kdy bylo prohláení podle
odstavce (a) oznámeno generálním øeditelem vládám èlenských státù Paøíské úmluvy na ochranu prùmyslového
vlastnictví. Jestlie vak datum nezávislosti nástupnického státu pøedchází datu ode dne následujícím po posledním dnu existence pøedchozího státu, potom nástupnický stát smí prohlásit, e uvedené období zaèíná datem
jeho nezávislosti; takové prohláení je uèinìno spolu
s prohláením uvedeným v odstavci (a) a musí v nìm být
pøesnì stanoveno datum nezávislosti.

(c) Kadá zveøejnìná pøihláka nebo patent, jejich datum zveøejnìní je stejné nebo pozdìjí ne datum
podání, nebo pøípadnì datum uplatnìné priority je døívìjí ne je datum mezinárodního podání mezinárodní pøihláky, která je pøedmìtem reere, a které by patøily
k relevantnímu známému stavu techniky pro úèely èlánku 15 (2) zveøejnìním pøed datem mezinárodního podání,
budou uvedeny ve zprávì o mezinárodní reeri zvlá.

(c) Pokud jde o mezinárodní pøihláku, její datum podání spadá do období podle odstavce (b), Mezinárodní úøad pole pøihlaovateli oznámení, ve kterém
jej informuje, e mùe poádat o rozíøení, vykoná-li do
tøí mìsícù od data tohoto oznámení následující úkony:
(i) podá u Mezinárodního úøadu ádost o rozíøení;
(ii) zaplatí Mezinárodnímu úøadu poplatek za
rozíøení ve výcarských francích, jeho
výe je stejná jako výe èástky poplatku
za urèení podle pravidla 15.2(a).
deraci.

33.2 Obory, které má mezinárodní reere
obsáhnout
(a) Mezinárodní reere obsáhne vechny technické obory a provádí se na základì vech reerních
spisù, které mohou obsahovat materiály týkající se vynálezu.
(b) Reere se provádí nejen v oboru, do nìho
lze vynález zatøídit, ale i v analogických oborech bez ohledu na jejich zatøídìní.

(d) Toto pravidlo se nepouije na Ruskou fe-

(c) Otázka, které obory lze v daném pøípadì povaovat za analogické, se posoudí z hlediska pøedpokládané podstatné funkce vynálezu nebo jeho vyuití, a nikoli pouze z hlediska jeho zvlátních funkcí uvedených
výslovnì v mezinárodní pøihláce.

32.2 Úèinky rozíøení na nástupnický stát
(a) Tam, kde byla podána ádost o rozíøení podle pravidla 32.1,
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nebo víckrát, nemusí orgán pro mezinárodní reeri uchovávat vechna znìní ve své dokumentaci; kadý takový
orgán je tudí oprávnìn neuchovávat víc ne jedno znìní. Dále i v pøípadech, kde se schvaluje pøihláka a vydává ve formì patentu nebo osvìdèení na uitný vzor (Francie), nemusí orgán pro mezinárodní reeri uchovávat jak
pøihláku, tak patent nebo osvìdèení na uitný vzor (Francie) ve své dokumentaci; kadý takový orgán je tudí
oprávnìn uchovávat buï pouze pøihláku, nebo pouze
patent èi osvìdèení na uitný vzor (Francie).

(d) Mezinárodní reere zahrne vechno, co se
veobecnì uznává za ekvivalent pøedmìtu pøihláeného
vynálezu, pokud jde o vechny nebo urèité jeho znaky, a
to i tehdy, kdy specifika vynálezu popsaného v mezinárodní pøihláce je odliná.
33.3 Zamìøení mezinárodní reere
(a) Mezinárodní reere se provádí na základì nárokù s pøihlédnutím k popisu a pøípadným výkresùm a se
zvlátním dùrazem na vynálezeckou mylenku, na ní jsou
zamìøeny nároky.

(e) Orgán pro mezinárodní reeri, jeho úøedním
jazykem nebo jedním z úøedních jazykù není japontina,
rutina nebo panìltina, je oprávnìn nezahrnout do své
dokumentace ty patentové doklady Japonska, Ruské federace a bývalého Sovìtského svazu, jako i ty patentové doklady ve panìltinì, pro nì nejsou veobecnì
dostupné anotace v angliètinì. Pokud budou anglické
anotace veobecnì dostupné po nabytí úèinnosti Provádìcího pøedpisu, budou ty patentové dokumenty, jich
se anotace týkají, zahrnuty do dokumentace nejpozdìji
do esti mìsícù poté, co anotace nabudou veobecné
dostupnosti. Dojde-li k pøeruení anotaèních slueb
v angliètinì v tìch technických oborech, kde byly anglické anotace dosud veobecnì dostupné, pøijme Shromádìní vhodná opatøení k urychlené obnovì tìchto slueb v uvedených oborech.

(b) Pokud je to moné a vhodné, mezinárodní reere obsáhne celý pøedmìt, na nìj jsou zamìøeny nároky nebo k nìmu by podle rozumného oèekávání mohly
být zamìøeny po úpravì.
Pravidlo 34
Minimální dokumentace
34.1 Vymezení
(a) Vymezení pojmù podle èlánku 2(i) a (ii) neplatí
pro úèely tohoto pravidla.
(b) Dokumentace uvedená v èlánku 15(4) ("minimální dokumentace") sestává:
(i) z "národních patentových dokladù" jmenovitì uvedených v odstavci (c);
(ii) ze zveøejnìných mezinárodních (PCT) pøihláek, zveøejnìných regionálních pøihláek
k patentùm a autorským osvìdèením na vynález a zveøejnìných regionálních patentù
a autorských osvìdèení na vynález;
(iii) z jiné zveøejnìné nepatentové literatury, na
ní se orgány pro mezinárodní reeri dohodnou a její seznam uveøejní Mezinárodní úøad poprvé pøi uzavøení dohody a potom pøi kadé zmìnì.

(f) Pro úèely tohoto pravidla se pøihláky, které
byly pouze vyloeny k veøejnému nahlédnutí, nepovaují za zveøejnìné pøihláky.
Pravidlo 35
Orgán pøísluný pro mezinárodní
reeri
35.1 Pøípad, kdy je pøísluný pouze jediný orgán
pro mezinárodní reeri
Kadý pøijímací úøad sdìlí v souladu s ustanoveními
pøísluné dohody podle èlánku 16(3)(b) Mezinárodnímu
úøadu, který orgán pro mezinárodní reeri je pøísluný
pro reere mezinárodních pøihláek u nìho podaných;
Mezinárodní úøad uveøejní tuto informaci bez zbyteèného odkladu.

(c) S výhradou odstavcù (d) a (e) se za "národní
patentové doklady" povaují:
(i) patenty vydané v a po roce 1920 Francií,
døívìjím Reichspatentamtem v Nìmecku,
Japonskem, bývalým Sovìtským svazem,
výcarskem (pouze ve francouztinì a
nìmèinì), Spojeným královstvím a Spojenými státy americkými;
(ii) patenty vydané Spolkovou republikou Nìmecko a Ruskou federací;
(iii) pøípadné patentové pøihláky zveøejnìné
v roce 1920 a po tomto roce v zemích uvedených v bodech (i) a (ii);
(iv) autorská osvìdèení na vynález vydaná bývalým Sovìtským svazem.
(v) osvìdèení o uitných vzorech vydaná Francií a zveøejnìné pøihláky na tato osvìdèení;
(vi) patenty vydané vemi ostatními zemìmi a
patentové pøihláky zveøejnìné v tìchto
zemích po roce 1920, pokud jsou v angliètinì, francouztinì, nìmèinì nebo panìltinì a neuplatòuje se v nich priorita,
ledae národní úøad pøísluné zemì vytøídí tyto doklady a dá je k dispozici kadému
orgánu pro mezinárodní reeri.

35.2 Pøípad, kdy je pøísluných nìkolik orgánù
pro mezinárodní reeri
(a) Kadý pøijímací úøad mùe v souladu s ustanoveními pøísluné dohody podle èlánku 16(3)(b) stanovit nìkolik orgánù pro mezinárodní reeri, a to tak:
(i) e vechny tyto orgány prohlásí za pøísluné pro vechny mezinárodní pøihláky
u nìho podané a volbu ponechá na pøihlaovateli, nebo
(ii) e prohlásí za pøísluný jeden nebo více
orgánù pro urèité druhy mezinárodních pøihláek u nìho podaných a jeden nebo více
orgánù za pøísluný pro jiné druhy mezinárodních pøihláek u nìho podaných, pøièem u tìchto druhù mezinárodních pøihláek, pro nì je pøísluných nìkolik orgánù
pro mezinárodní reeri, ponechá volbu na
pøihlaovateli.
(b) Kadý pøijímací úøad, který pouije monosti
stanovené v odstavci (a), to sdìlí bez odkladu Mezinárodnímu úøadu a Mezinárodní úøad tuto informaci bud
odkladu uveøejní.

(d) Jestlie se pøihláka zvovuzveøejòuje jednou
(napøíklad "Offenlegungsschrift" jako Auslegeschrift")
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35.3 Pøípad, kdy Mezinárodní úøad
je pøijímacím úøadem podle
pravidla 19.1(a)(iii)
(a) Je-li mezinárodní pøihláka podána u Mezinárodního úøadu jako pøijímacího úøadu podle pravidla
19.1(a)(iii), je pro reeri této mezinárodní pøihláky pøísluný orgán pro mezinárodní reeri, který by byl pøísluný, byla-li by tato mezinárodní pøihláka podána
u pøijímacího úøadu pøísluného podle pravidla 19.1(a)(i)
nebo (ii), (b) nebo (c) nebo pravidla 19.2(i).

Pravidlo 38
Chybìjící nebo vadná anotace
38.1 Chybìjící anotace
Jestlie mezinárodní pøihláka neobsahuje anotaci
a pøijímací úøad oznámil orgánu pro mezinárodní reeri,
e vyzval pøihlaovatele, aby tento nedostatek odstranil,
orgán pro mezinárodní reeri provádí mezinárodní reeri, pokud neobdrí oznámení, e uvedená pøihláka se
povauje za vzatou zpìt.
38.2 Poøízení anotace
(a) Jestlie mezinárodní pøihláka neobsahuje
anotaci a orgán pro mezinárodní reeri neobdrel od pøijímacího úøadu oznámení o tom, e byl pøihlaovatel vyzván, aby anotaci pøedloil, nebo kdy uvedený orgán
zjistí, e anotace nevyhovuje ustanovení pravidla 8, poøídí anotaci sám. Taková anotace je poøízena v jazyce, ve
kterém má být mezinárodní pøihláka zveøejnìna, nebo
jestlie byl pøedloen pøeklad do jiného jazyka podle pravidla 23.1(b) a orgán pro mezinárodní reeri si tak pøeje,
v jazyce tohoto pøekladu.

(b) Jsou-li dva nebo více orgánù pro mezinárodní reeri pøísluné podle odstavce (a), je volba ponechána pøihlaovateli.
(c) Pravidla 35.1 a 35.2 se nepouijí v pøípadì,
kdy Mezinárodní úøad je pøijímacím úøadem podle pravidla 19.1(a)(iii).
Pravidlo 36
Minimální poadavky na orgány
pro mezinárodní reeri

(b) Pøihlaovatel smí, do jednoho mìsíce od data
podání zprávy o mezinárodní reeri potou, zaslat pøipomínky k anotaci poøízené orgánem pro mezinárodní reeri. Jestlie tento orgán zmìní anotaci, kterou poøídil,
oznámí zmìnu Mezinárodnímu úøadu.

36.1 Vymezení minimálních poadavkù
Minimální poadavky podle èlánku 16(3)(c) jsou
tyto:
(i) národní úøad nebo mezivládní organizace
musí mít alespoò 100 zamìstnancù s plným
pracovním úvazkem, kteøí mají dostateènou
technickou kvalifikaci pro provádìní reerí;
(ii) tento úøad nebo organizace musí vlastnit, nebo
mít pøístup alespoò k minimální dokumentaci
podle ustanovení pravidla 34, øádnì uspoøádanou pro úèely reere, v papírové formì
nebo v mikrozáznamu nebo uloenou na elektronickém nosièi;
(iii) úøad nebo organizace musí mít personál
schopný provádìt reere v poadovaných
technických oborech s jazykovými znalostmi
alespoò tìch jazykù, v nich je sepsána nebo
do nich je pøeloena minimální dokumentace
podle pravidla 34.

Pravidlo 39
Pøedmìt podle èlánku 17 (2) (a) (i)
39.1 Vymezení
Orgán pro mezinárodní reeri není povinen provést
reeri na mezinárodní pøihláku potud, pokud jsou jejím
pøedmìtem:
(i) vìdecké a matematické teorie;
(ii) odrùdy rostlin nebo zvíøat nebo v podstatì
biologické postupy pro pìstování rostlin a zvíøat a produkty tìchto postupù, ledae jde
o mikrobiologické postupy a produkce;
(iii) plány, pravidla nebo metody obchodní èinnosti, výkon ryze duevních úkonù nebo provozování her;
(iv) chirurgické a terapeutické metody pro léèení
lidí a zvíøat, jako i diagnostické metody;
(v) pouhé uvedení informací;
(vi) programy pro poèítaèe potud, pokud orgán
pro mezinárodní reeri není vybaven k provádìní reerí na známý stav techniky v tomto oboru.

Pravidlo 37
Chybìjící nebo vadný název
37.1 Chybìjící název
Jestlie mezinárodní pøihláka neobsahuje název
a pøijímací úøad oznámil orgánu pro mezinárodní reeri,
e vyzval pøihlaovatele, aby tento nedostatek odstranil,
orgán pro mezinárodní reeri provádí mezinárodní reeri, pokud neobdrí oznámení, e uvedená pøihláka se
povauje za vzatou zpìt.

Pravidlo 40
Nedostatek jednotnosti vynálezu
(mezinárodní reere)

37.2 Poøízení názvu
Jestlie mezinárodní pøihláka neobsahuje název
a orgán pro mezinárodní reeri neobdrel od pøijímacího úøadu oznámení o tom, e vyzval pøihlaovatele,
aby tento nedostatek odstranil, nebo kdy tento orgán zjistí, e název neodpovídá pravidlu 4.3, poøídí
název sám. Takový název je poøízen v jazyce, ve kterém je mezinárodní pøihláka zveøejnìna, nebo jestlie
byl pøedloen pøeklad do jiného jazyka podle pravidla
23.1(b) a orgán pro mezinárodní reeri si tak pøeje,
v jazyce pøekladu.

40.1 Výzva k zaplacení
Ve výzvì k zaplacení dodateèných poplatkù podle
èlánku 17(3)(a) se uvedou dùvody, proè mezinárodní pøihláka neodpovídá poadavku jednotnosti vynálezu, a
èástka, kterou je tøeba zaplatit.
40.2 Dodateèné poplatky
(a) Èástku dodateèného poplatku za reeri podle èlánku 17(3)(a) stanoví pøísluný orgán pro mezinárodní reeri.
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vyhotovení, nebo devítimìsíèní, a to od data priority,
pøièem platí lhùta, která uplyne pozdìji.

(b) Dodateèný poplatek za reeri podle èlánku
17(3)(a) se platí pøímo orgánu pro mezinárodní reeri.
(c) Pøihlaovatel mùe zaplatit dodateèný poplatek se stíností, k ní se pøipojí odùvodnìné prohláení,
e mezinárodní pøihláka je v souladu s poadavkem jednotnosti vynálezu, nebo e èástka poadovaného dodateèného poplatku je nadmìrná. Stínost pøezkoumá tøíèlenná komise nebo jiná zvlátní stolice orgánu pro
mezinárodní reeri nebo jiný pøísluný vyí orgán, který potud, pokud zjistí, e stínost byla oprávnìná, rozhodne o úplném nebo èásteèném vrácení dodateèného
poplatku pøihlaovateli. Na ádost pøihlaovatele se jak
text stínosti, tak rozhodnutí o ní oznámí urèeným úøadùm spolu se zprávou o mezinárodní reeri. Pøihlaovatel dodá pøípadný pøeklad spolu s pøekladem mezinárodní pøihláky poadovaným podle èlánku 22.

Pravidlo 43
Mezinárodní reerní zpráva
43.1 Oznaèení
V mezinárodní reerní zprávì musí být oznaèen orgán pro mezinárodní reeri, který ji provedl, uvedením
názvu tohoto orgánu, a mezinárodní pøihláka uvedením
èísla mezinárodní pøihláky, jméno pøihlaovatele a data
mezinárodního podání.
43.2 Data
Mezinárodní reerní zpráva musí být opatøena datem a musí uvádìt datum, kdy byla mezinárodní reere
skuteènì dokonèena. Musí v ní být uvedeno datum podání døívìjí pøihláky, z ní se uplatòuje priorita, nebo
jestlie je uplatòována priorita z více ne jedné døívìjí
pøihláky, datum podání té pøihláky, která byla z èasového hlediska podána jako první.

(d) Èlenem tøíèlenné komise, zvlátní stolice nebo
pøísluného vyího orgánu zmínìných v odstavci (c)
nesmí být ten, kdo vydal rozhodnutí napadené stínosti.
(e) Jestlie pøihlaovatel, podle ustanovení odstavce (c), zaplatil dodateèný poplatek se stíností, smí
orgán pro mezinárodní reeri, poté co pøezkoumal oprávnìnost výzvy zaplatit dodateèný poplatek, poadovat,
aby pøihlaovatel zaplatil poplatek za pøezkoumání stínosti ("poplatek za stínost"). Poplatek za stínost musí
být zaplacen do jednoho mìsíce od data oznámení výsledku pøezkoumání pøihlaovateli. Pokud není poplatek
za stínost v této lhùtì zaplacen, povauje se stínost za
vzatou zpìt. Poplatek za stínost se vrátí pøihlaovateli, jestlie tøíèlenná komise, zvlátní stolice nebo vyí orgán, uvedené v odstavci (c) zjistí, e stínost byla zcela oprávnìná.

43.3 Zatøídìní
(a) Mezinárodní reerní zpráva obsahuje zatøídìní pøedmìtu vynálezu alespoò podle mezinárodního
patentového tøídìní.
eri.

(b) Zatøídìní provede orgán pro mezinárodní re-

43.4 Jazyk
Kadá zpráva o mezinárodní reeri a kadé usnesení
podle èlánku 17(2)(a) jsou v jazyce, ve kterém je mezinárodní pøihláka, ke které se vztahuje, zveøejnìna, nebo
jestlie byl pøedán podle pravidla 23.1(b) pøeklad do jiného jazyka a orgán pro mezinárodní reeri si tak pøeje,
v jazyce pøekladu.

40.3 Lhùta
Lhùtu podle èlánku 17(3)(a) urèí podle okolností
v kadém jednotlivém pøípadì orgán pro mezinárodní reeri; nesmí být kratí ne 15 nebo 30 dnù podle toho,
zda adresa pøihlaovatele je ve stejné nebo jiné zemi ne
orgán pro mezinárodní reeri, ne vak delí ne 45 dní
od data výzvy.

43.5 Citace
(a) Mezinárodní reerní zpráva obsahuje citaci
materiálù povaovaných za relevantní.
(b) Zpùsob oznaèování citovaných materiálù
upraví Administrativní smìrnice.

Pravidlo 41
Døívìjí reere, jiná ne mezinárodní
reere

(c) Citace jen èásteènì relevantní se zvlá oznaèí.
(d) Nejsou-li citace relevantní pro vechny nároky, uvedou se ve vztahu k tomu nároku nebo k tìm nárokùm, pro nì jsou relevantní.

41.1 Povinnost vyuít výsledkù; vrácení poplatku
Je-li v ádosti odkaz ve formì stanovené pravidlem
4.11 na reeri mezinárodního typu provedenou podle èlánku 15(5) nebo na reeri, která není ani mezinárodní, ani
mezinárodního typu, pouije orgán pro mezinárodní reeri pokud mono výsledku zmínìné reere pøi zpracování mezinárodní reerní zprávy k mezinárodní pøihláce. Orgán pro mezinárodní reeri vrátí reerní poplatek
v rozsahu a za podmínek stanovených buï v dohodì podle èlánku 16(3)(b), nebo ve sdìlení zaslaném Mezinárodnímu úøadu a zveøejnìném ve Vìstníku, a to v pøípadì, e
mezinárodní reerí zprávu bylo mono zcela nebo zèásti
zaloit na výsledcích zmínìné reere.

(e) Jsou-li relevantní nebo èásteènì relevantní jen
nìkterá místa citovaného materiálu, uvedou se napøíklad
oznaèením stránky, sloupce nebo øádkù, kde tato místa
jsou. Je-li relevantní celý materiál, ale nìkterá místa jsou
èásteènì relevantní, budou taková místa oznaèena, pokud je takové oznaèení moné.
43.6 Obory, v nich byla reere provedena
(a) V mezinárodní reerní zprávì se podle tøíd
uvedou obory, v nich byla reere provedena. Pouije-li
se jiného tøídìní ne mezinárodního patentového tøídìní,
orgán pro mezinárodní reeri je uveøejní.
(b) Vztahovala-li se mezinárodní reere na patenty, autorská osvìdèení na vynálezy, osvìdèení o uitných vzorech, uitné vzory, dodatkové patenty nebo dodatkové osvìdèení, dodatková autorská osvìdèení na
vynález, dodatková osvìdèení o uitných vzorech nebo
na zveøejnìné pøihláky k nìkterému z uvedených druhù
ochrany tìch státù, z tìch období nebo v tìch jazycích,

Pravidlo 42
Lhùta pro mezinárodní reeri
42.1 Lhùta pro mezinárodní reeri
Lhùta pro zpracování mezinárodní reerní zprávy
nebo usnesení podle èlánku 17(2) (a) je tøímìsíèní, a to od
data, kdy orgánu pro mezinárodní reeri dolo reerní
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16 (3) (b), uzavøené mezi orgánem pro mezinárodní reeri
a Mezinárodním úøadem.

které nejsou zahrnuty do minimální dokumentace podle
pravidla 34, mezinárodní reerní zpráva bude podle moností obsahovat údaje o druzích dokladù, o státech, obdobích a jazycích, na nì se vztahovala. Pro úèely tohoto
odstavce neplatí èlánek 2(ii).

(c) (zrueno)
(d) Kadý orgán pro mezinárodní reeri mùe
svoje povinnosti, podle ustanovení odstavcù (a) a (b) vykonávat prostøednictvím jiné úøadovny, která vùèi nìmu
nese odpovìdnost.

(c) Jestlie byla mezinárodní reere zaloena
nebo rozíøena na elektronickou bázi dat, mùe mezinárodní reerní zpráva uvádìt název databáze, a je-li to
povaováno pro jiné za uiteèné a za proveditelné, pouité reerní výrazy.

Pravidlo 45
Pøeklad mezinárodní reerní zprávy

43.7 Poznámky týkající se jednotnosti vynálezu
Zaplatil-li pøihlaovatel dodateèné poplatky za mezinárodní reeri, uvede se to v mezinárodní reerní zprávì. Dále, byla-li mezinárodní reere provedena pouze
na hlavní vynález nebo na ménì ne celý vynález [èlánek 17(3)(a)], musí mezinárodní reerní zpráva uvádìt,
pro které èásti mezinárodní pøihláky byla provedena
reere a pro které nikoli.

45.1 Jazyky
Nejsou-li mezinárodní reerní zprávy a rozhodnutí
podle èlánku 17(2) (a) v angliètinì, musí být do ní pøeloeny.
Pravidlo 46
Úprava nárokù v øízení pøed
Mezinárodním úøadem

43.8 Zmocnìný úøedník
V mezinárodní reerní zprávì se uvede jméno úøedníka orgánu pro mezinárodní reeri, který je odpovìdný
za tuto zprávu.

46.1 Lhùta
Lhùta podle èlánku 19 èiní dva mìsíce od data, kdy
orgán pro mezinárodní reeri pøedal mezinárodní reerní zprávu Mezinárodnímu úøadu a pøihlaovateli, nebo
16 mìsícù od data priority, pøièem platí lhùta, která uplyne pozdìji, avak lhùta se povauje za zachovanou i tehdy, dojde-li úprava podle èlánku 19 Mezinárodnímu úøadu poslední den pøed ukonèením technických pøíprav
mezinárodního zveøejnìní.

43.9 Dodatkové údaje
Zpráva o mezinárodní reeri nesmí obsahovat nic jiného, ne to, co je obsaeno v pravidlech 33.1(b) a (c), 43.1
a 43.3, 43.5 a 43.8 a 44.2, a údaje uvedené v èlánku 17(2)(b),
pøièem Administrativní smìrnice mùe dovolit zaèlenìní
dodatkových údajù do zprávy o mezinárodní reeri zvlá
v Administrativní smìrnici uvedených. Zpráva o mezinárodní reeri nesmí obsahovat a Administrativní smìrnice
nemùe dovolit zaèlenìní ádného vyjádøení názoru, zdùvodnìní, argumentù nebo vysvìtlení.

46.2 Místo podání
Zmìny provedené podle ustanovení èlánku 19 musí
být podány pøímo u Mezinárodního úøadu.
46.3 Jazyk úprav
Byla-li mezinárodní pøihláka podána v jazyce jiném,
ne ve kterém byla zveøejnìna, musí být kadá úprava
podle èlánku 19 rovnì v jazyce zveøejnìní.

43.10 Forma
Poadavky na vnìjí formu mezinárodní reerní zprávy upraví Administrativní smìrnice.

46.4 Sdìlení
(a) Sdìlení podle èlánku 19(1) se pøedloí v jazyce, v nìm byla mezinárodní pøihláka zveøejnìna, a
nesmí obsahovat více ne pìt set slov v angliètinì nebo
v anglickém pøekladu. Sdìlení se oznaèí jako takové nadpisem, nejlépe slovy "Sdìlení podle èlánku 19(1)" nebo
odpovídajícími slovy v jazyce sdìlení.

Pravidlo 44
Pøedání mezinárodní reerní
zprávy, atd.
44.1 Vyhotovení zprávy nebo prohláení
Orgán pro mezinárodní reeri pøedá stejného dne
jedno vyhotovení mezinárodní reerní zprávy nebo rozhodnutí podle èlánku 17(2)(a) Mezinárodnímu úøadu a
jedno vyhotovení pøihlaovateli.

(b) Sdìlení nesmí obsahovat hanlivé poznámky
o mezinárodní reerní zprávì nebo o relevanci citací ve
zprávì obsaených. Na citace relevantní pro urèitý nárok a obsaené v mezinárodní reerní zprávì lze odkázat pouze v souvislosti s úpravou tohoto nároku.

44.2 Název nebo anotace
Mezinárodní reerní zpráva musí buï udávat, e
orgán pro mezinárodní reeri schvaluje název a anotaci
tak, jak byly pøedloeny pøihlaovatelem, nebo se k ní
pøiloí text názvu a/ nebo anotace tak, jak byl poøízen
orgánem pro mezinárodní reeri podle ustanovení pravidel 37 a 38.

46.5 Forma úprav
Pøihlaovatel pøedloí náhradní list za kadý list nárokù, který se v dùsledku úpravy nebo úprav podle èlánku 19 lií od pùvodnì podaného listu. V prùvodním dopise upozorní na rozdíly mezi pùvodními a náhradními listy.
Pokud má nìkterá úprava za následek vyputìní celého
listu, sdìlí se taková úprava dopisem.

44.3 Kopie citovaných materiálù
(a) ádost podle èlánku 20(3) lze pøedloit kdykoli po dobu sedmi let od data mezinárodního podání
mezinárodní pøihláky, které se mezinárodní reerní
zpráva týká.

Pravidlo 47
Postoupení urèeným úøadùm

(b) Orgán pro mezinárodní reeri mùe od úèastníka (pøihlaovatele nebo urèeného úøadu), který ádost
podal, ádat úhradu nákladù za obstarání a zaslání kopií.
Výi nákladù za obstarání upraví dohody podle èlánku

47.1 Postup
(a) Postoupení stanovené v èlánku 20 provede
Mezinárodní úøad.
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tím ne dolo k postoupení podle ustanovení èlánku 20,
musí Mezinárodní úøad na ádost pøihlaovatele nebo
urèeného úøadu ihned uskuteènit toto postoupení tomuto úøadu.

(a-bis) Mezinárodní úøad musí oznámit kadému
urèenému úøadu pøi postoupení podle èlánku 20 skuteènost pøijetí archivního vyhotovení a datum tohoto pøijetí, a skuteènost
pøijetí prioritního dokladu a datum tohoto
pøijetí. Toto oznámení musí být také zasláno kadému urèenému úøadu, který se vzdal
práva na postoupení podle ustanovení
èlánku 20, pokud se takový úøad také nevzdal práva na oznámení o svém urèení.

Pravidlo 48
Mezinárodní zveøejnìní
48.1 Forma
(a) Mezinárodní pøihláka se zveøejní ve formì
broury.

(a-ter) Oznámení podle odst.(a-bis) obsahuje kadé prohláení podle pravidla 4.17(i) a(iv)
a kadou opravu podle pravidla 26ter.1,
které obdrel Mezinárodní úøad pøed uplynutím lhùty podle pravidla 26ter.1 za pøedpokladu, e urèený úøad informoval Mezinárodní úøad, e uplatòované národní
zákonodárství vyaduje pøedloení dokladù nebo dùkazu, pokud se týká skuteèností, kterých se prohláení týkají.

(b) Podrobnosti, které se týkají formy broury
a zpùsobu reprodukce, se øídí Administrativní smìrnicí.
48.2 Obsah
(a) Broura musí obsahovat:
(i) normalizovanou titulní stránku;
(ii) popis;
(iii) nároky;
(iv) pøípadné výkresy;
(v) s výhradou odstavce (g) mezinárodní reerní zprávu nebo rozhodnutí podle èlánku 17(2)(a); zveøejnìní mezinárodní reerní zprávy v brouøe vak nemusí obsahovat tu èást mezinárodní reerní zprávy, je obsahuje pouze náleitosti podle
pravidla 43, které jsou ji uvedeny na titulní stranì broury;
(vi) sdìlení podané podle èlánku 19(1), pokud
Mezinárodní úøad neshledá, e sdìlení není
v souladu s ustanoveními pravidla 46.4;
(vii) vechny ádosti o opravu podle tøetí vìty
pravidla 91.1(f),
(viii) závané údaje z kadého odkazu týkajícího se uloeného biologického materiálu
pøedloeného podle pravidla 13bis oddìlenì od popisu, spolu s uvedením data, kdy
Mezinárodní úøad takové údaje obdrel.
(ix) kadé oznámení týkající se uplatnìní priority, které se povauje za neprovedené
podle pravidla 26bis.2(b), jeho zveøejnìní se poaduje podle pravidla 26bis.2(c),
(x) kadé prohláení podle pravidla 4.17(v) a
kadou jeho opravu podle pravidla 26ter.1,
kterou Mezinárodní úøad obdrel pøed
uplynutím lhùty podle pravidla 26 ter.1.

(b) K postoupení dojde bez zbyteèného odkladu
po mezinárodním zveøejnìní mezinárodní pøihláky, nejpozdìji do konce 19. mìsíce od data priority. Mezinárodní úøad dá na vìdomí urèeným úøadùm bez zbyteèného
odkladu vekeré úpravy, které mu doly ve lhùtì podle
pravidla 46.1, pokud nebyly obsaeny ji v postoupení, a
sdìlí to pøihlaovateli.
(c) Mezinárodní úøad odele zprávu pøihlaovateli a uvede v ní urèené úøady, jim podklady postoupil, a
datum, kdy k posouzení dolo. Zprávu odele tého dne,
kdy dolo k postoupení. Kadý urèený úøad bude kromì
postoupení jetì zvlá informován o odeslání zprávy a
datu, kdy byla zpráva podána k potovní pøepravì. Vechny urèené úøady budou tuto zprávu povaovat za nezvratný dùkaz o tom, e k postoupení øádnì dolo dnem
ve zprávì uvedeným.
(d) Kadý urèený úøad obdrí na ádost mezinárodní reerní zprávy a rozhodnutí podle èlánku 17(2)(a)
té v pøekladu podle pravidla 45.1.
(e) Jestlie se nìkterý urèený úøad vzdal poadavku na postoupení ve smyslu èlánku 20, zalou se kopie
podkladù, které by se jinak zaslaly tomuto úøadu, pøihlaovateli; dojde k tomu na ádost tohoto úøadu nebo pøihlaovatele, a to zároveò se zprávou podle odstavce (c).
47.2 Kopie
(a) Kopie potøebné pro postoupení vyhotoví Mezinárodní úøad.

huje:

(b) Budou na listech formátu A4.

(b) S výhradou odstavce (c) titulní stránka obsa-

(b) Je-li jazyk, ve kterém je mezinárodní pøihláka
zveøejnìna, jiný ne jazyk, ve kterém byla podána, Mezinárodní úøad pøedá kterémukoliv urèenému úøadu na jeho ádost kopii této pøihláky v jazyce, ve kterém byla podána.

(i) údaje pøevzaté z formuláøe ádosti a jiné údaje pøedepsané Administrativní smìrnicí;
(ii) obrázek nebo obrázky, obsahuje-li mezinárodní pøihláka výkresy, ledae platí pravidlo 8.2(b);
(iii) anotaci; je-li anotace jak v angliètinì tak
i v dalím jazyce, anglický text se uvede
na první místì,
(iv) oznámení, e ádost obsahuje nìkteré prohláení podle pravidla 4.17, které Mezinárodní úøad obdrel pøed uplynutím lhùty
podle pravidla 26ter.1

47.4 Výslovná ádost podle èlánku 23(2)
V pøípadì podání výslovné ádosti pøihlaovatele
u urèeného úøadu podle ustanovení èlánku 23(2), pøed-

(c) Bylo-li vydáno rozhodnutí podle èlánku 17
(2) (a), titulní strana na to výraznì poukáe a nemusí na ní
být ani výkres, ani anotace.

(c) Pokud urèený úøad nesdìlí Mezinárodnímu úøadu opak, lze kopie broury podle pravidla 48 pouít k postoupení mezinárodní pøihláky podle ustanovení èlánku 20.
47.3 Jazyky
(a) Mezinárodní pøihláka postoupená podle èlánku 20 je v jazyce, ve kterém je zveøejnìna.
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nebo rozhodnutí podle èlánku 17(2) (a) není dosud pro
zveøejnìní zároveò s mezinárodní pøihlákou
k disposici, vybere Mezinárodní úøad za zveøejnìní zvlátní poplatek, jeho výi stanoví Administrativní smìrnice.

(d) Obrázek nebo obrázky podle odstavce (b)(ii)
se vyberou podle pravidla 8.2. Reprodukce obrázku nebo
obrázkù na titulní stranì mùe být zmenená.
(e) Není-li na titulní stranì dost místa pro celou
anotaci podle odstavce (b)(iii), bude anotace i na rubu
této titulní stránky. Toté platí pro pøeklad anotace, vyaduje-li se jeho zveøejnìní podle pravidla 48.3(c).

(b) Zveøejnìní podle èlánkù 21(2)(b) a 64(3)(c)(i)
provede Mezinárodní úøad bez odkladù poté, co o to pøihlaovatel poádal a v pøípadech, kde je podle odstavce
(a) stanoven zvlátní poplatek, po jeho zaplacení.

(f) Byly-li nároky upraveny podle èlánku 19, obsahuje zveøejnìní buï celý text podaných i upravených
nárokù, nebo celý text podaných nárokù s uvedením
zmìn. Uvedeno bude i sdìlení podle èlánku 19(1), pokud Mezinárodní úøad neshledá, e není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4. Uvede se té datum, kdy upravené nároky doly Mezinárodnímu úøadu.

48.5 Oznámení o národním zveøejnìní
Tam, kde se zveøejnìní mezinárodní pøihláky Mezinárodním úøadem øídí èlánkem 64(3)(c)(ii), je národní
úøad povinen po národním zveøejnìní podle zmínìného
ustanovení o tom bez odkladu uvìdomit Mezinárodní
úøad.

(g) Není-li po dokonèení technických pøíprav mezinárodního zveøejnìní jetì k dispozici mezinárodní reerní zpráva [napø. v dùsledku zveøejnìní na ádost pøihlaovatele podle èlánku 21(ì)(b) a 64(3)(c)(i)], obsahuje
broura místo mezinárodní reerní zprávy údaj o tom, e
zpráva není jetì k dispozici a e broura vèetnì mezinárodní reerní zprávy bude zveøejnìna opìtovnì, nebo
e mezinárodní reerní zpráva (a bude k dispozici) bude
zveøejnìna zvlá.

48.6 Ohláení urèitých skuteèností
(a) Dojde-li ohláení podle pravidla 29.1(a)(ii)
Mezinárodnímu úøadu pozdìji, ne je mono zabránit mezinárodnímu zveøejnìní mezinárodní pøihláky, Mezinárodní úøad bez odkladu uveøejní ve Vìstníku poznámku
obsahující podstatu ohláení.
(b) (zrueno)
(c) Jestlie jsou mezinárodní pøihláka, urèení nìkterého urèeného státu nebo uplatnìné priority odvolány
podle ustanovení pravidla 90bis, poté co byly ukonèeny
pøípravy k mezinárodnímu zveøejnìní, je publikováno ve
Vìstníku oznámení o vzetí zpìt.

(h) Neuplynula-li po dokonèení technických pøíprav mezinárodního zveøejnìní jetì lhùta pro úpravu
nárokù podle èlánku 19, uvede se to v brouøe s tím, e
v pøípadì úprav nárokù podle èlánku 19 bude broura
bez odkladu buï zveøejnìna opìtovnì (vèetnì upravených nárokù), nebo e se podání obsahující úpravy zveøejní zvlá. V poslednì uvedeném pøípadì se opìtovnì
zveøejní alespoò té titulní stránka a nároky a dolo-li
sdìlení podle èlánku 19(1), té toto sdìlení, ledae Mezinárodní úøad shledá, e sdìlení není v souladu s ustanoveními pravidla 46.4.

Pravidlo 49
Vyhotovení, pøeklad a poplatky
podle èlánku 22
49.1 Oznámení
(a) Kadý smluvní stát, který podle èlánku 22
poaduje dodání pøekladu nebo zaplacení národního poplatku, musí sdìlit mezinárodnímu úøadu:
(i) jazyky, z nich pøeklady ádá, a jazyk, do
nìho ádá pøeloit;
(ii) výi národního poplatku.

(i) Administrativní smìrnice stanoví pøípady, pro
nì platí rùzné monosti uvedené v odstavci (g) a (h), a
to podle rozsahu a sloitosti úprav a nebo podle rozsahu
mezinárodní pøihláky a s pøihlédnutím k nákladùm.
48.3 Jazyky zveøejnìní
(a) Je-li mezinárodní pøihláka podána v èíntinì,
angliètinì, francouztinì, nìmèinì, japontinì, rutinì
nebo panìltinì ("jazyky zveøejnìní"), zveøejní se
v jazyce, ve kterém byla podána.

(a bis) Kadý smluvní stát, který podle èlánku 22
nepoaduje, aby pøihlaovatel dodal vyhotovení mezinárodní pøihláky, (i kdy
Mezinárodní úøad podle pravidla 47 nepostoupil kopii mezinárodní pøihláky ve lhùtì podle èlánku 22), oznámí to Mezinárodnímu úøadu.

(a-bis) Není-li mezinárodní pøihláka podána v jazyce zveøejnìní a byl pøedloen pøeklad do
jazyka zveøejnìní podle pravidla 12.3, pøihláka se zveøejní v jazyce pøekladu.

(a ter) Kadý smluvní stát, který podle èlánku 24.2
zachovává jako urèený stát úèinek ve
smyslu èlánku 11.3, i kdy pøihlaovatel
nedodal vyhotovení mezinárodní pøihláky ve lhùtì podle èlánku 22, oznámí to Mezinárodnímu úøadu.

(b) (b) Není-li mezinárodní pøihláka podána v jazyce zveøejnìní a pøeklad do jazyka zveøejnìní byl dodán
podle pravidla 12.3 nebo 12.4, tato pøihláka se zveøejní
v jazyce tohoto pøekladu.
(c) Je-li mezinárodní pøihláka zveøejnìna v jazyce jiném ne anglickém, zveøejní se mezinárodní reerní
zpráva v rozsahu podle pravidla 48.2(a)(v) nebo rozhodnutí podle èlánku 17(2) (a), název vynálezu, anotace a
vechny texty k obrázku nebo obrázkùm v anotaci jak
v tomto jazyku, tak v angliètinì. Za poøízení pøekladu nese
odpovìdnost Mezinárodní úøad.

(b) Mezinárodní úøad uveøejní bez odkladu ve
Vìstníku kadé oznámení, které mu dolo podle èlánkù
(a), (a bis) nebo (a ter).
(c) Zmìní-li se pozdìji poadavky uvedené v odstavci (a), oznámí smluvní stát zmìny Mezinárodnímu
úøadu a ten oznámení bez odkladu uveøejní ve Vìstníku.
Týká-li se zmìna poadavku na pøeklad do jazyka, který
se pøedtím nepoadoval, bude zmìna úèinná jen pro mezinárodní pøihláky podané více ne dva mìsíce poté, co

48.4 Døívìjí zveøejnìní na ádost pøihlaovatele
(a) ádá-li pøihlaovatel o zveøejnìní podle èlánkù 21 (2) (b) a 64 (3) (c) (i) a mezinárodní reerní zpráva
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novené ve výzvì, nemusí tento urèený
úøad brát v úvahu ty nároky, jejich pøeklad nebyl pøedloen, nebo mùe povaovat mezinárodní pøihláku za vzatou zpìt.

bylo oznámení uveøejnìno ve Vìstníku. Jinak den úèinnosti kadé zmìny stanoví smluvní stát.
49.2 Jazyky
Jazyk, do nìho lze poadovat pøeklad, musí být úøedním jazykem urèeného úøadu. Je-li takových jazykù nìkolik, nelze pøeklad poadovat, pokud je mezinárodní
pøihláka v nìkterém z nich. Je-li nìkolik úøedních jazykù a pøeklad dodán být musí, mùe si pøihlaovatel zvolit kterýkoliv z tìchto jazykù. Bez ohledu na pøedchozí
ustanovení tohoto odstavce lze v pøípadì, kdy existuje
nìkolik úøedních jazykù, avak národní zákonodárství
poaduje od cizincù uívání jen jednoho z nich, poadovat pøeklad do tohoto jazyka.

(d) Obsahují-li výkresy text, pøedloí se jeho pøeklad buï na kopii originálního výkresu, na ní je pùvodní
text pøelepen pøekladem, nebo na novì vyhotoveném výkresu.
(e) Urèený úøad, který poaduje podle odstavce
(a) pøedloení kopie výkresù musí vyzvat pøihlaovatele, jestlie pøihlaovatel ji opomenul pøedloit ve lhùtì
podle ustanovení èlánku 22, aby pøedloil tuto kopii
v pøimìøené lhùtì stanovené ve výzvì.

49.3 Sdìlení podle èlánku 19; údaje podle
pravidla 13 bis 4
Pro úèely èlánku 22 a tohoto pravidla se budou jakákoli sdìlení podle èlánku 19(1) a údaje podle pravidla
13 bis 4 s výhradou pravidla 49.5(c) a (h) povaovat za
souèást mezinárodní pøihláky.

(f) Výraz "Fig" nevyaduje pøeklad do ádného
jazyka.
(g) Nesplòuje-li kopie výkresù nebo novì vyhotovené výkresy, pøedloené podle ustanovení odstavcù
(d) nebo (e), poadavky na vnìjí formu podle pravidla
11, urèený úøad mùe vyzvat pøihlaovatele, aby nedostatek opravil v pøimìøené lhùtì ve výzvì.

49.4 Pouití národního formuláøe
Pøihlaovatel není povinen pouít národního formuláøe pro úkony podle èlánku 22.

(h) Jestlie pøihlaovatel nepøedloil pøeklad anotace nebo pøeklad nìkterého údaje podle ustanovení pravidla 13bis.4, urèený úøad vyzve pøihlaovatele, aby takový pøeklad pøedloil, povauje-li to za nutné,
v pøimìøené lhùtì stanovené ve výzvì.

49.5 Obsah pøekladu a poadavky na jeho
vnìjí formu
(a) Pro úèely èlánku 22 se pøeklad mezinárodní pøihláky týká popisu, [s výhradou odstavce (a-bis)], nárokù, textù na výkresech a anotace. ádá-li o to urèený úøad,
pøeklad se s výhradou odstavcù (b), (c-bis) a (e) týká také:
(i) ádosti,
(ii) byly-li nároky upraveny podle èlánku 19,
jak nárokù podaných tak i nárokù upravených a
(iii) pøiloí se k nìmu kopie výkresù.

(i) Mezinárodní úøad uveøejní ve vìstníku informace o poadavcích a praxi urèených úøadù podle druhé
vìty odstavce (a).
(j) ádný urèený úøad nemùe poadovat, aby
pøeklad mezinárodní pøihláky splòoval jiné poadavky
na vnìjí formu ne ty, které se stanoví pro mezinárodní
pøihláku pøi podání.
(k) Jestlie byl název poøízen orgánem pro mezinárodní reeri podle ustanovení pravidla 37.2, musí
pøeklad obsahovat název, jak byl tímto orgánem poøízen.

(a-bis) ádný urèený úøad nemùe poadovat, aby
mu pøihlaovatel pøedloil pøeklad textu uvedeného v èásti popisu obsahující výpis sekvencí, jestlie je tato èást obsahující výpis
sekvencí v souladu s pravidlem 12.1(d) a
pokud popis vyhovuje pravidlu 5.2(b).

(l) Jestlie k datu 12. èervence 1991 není odstavec (c-bis) nebo odstavec (k) sluèitelný s národním zákonodárstvím pøijímacího úøadu, nebude pøísluný odstavec aplikován na tento pøijímací úøad, pokud bude
nesluèitelnost s tímto zákonodárstvím pokraèovat a jestlie zmínìný úøad o tom informuje Mezinárodní úøad do
31. prosince 1991. Dolé oznámení bude ihned Mezinárodním úøadem zveøejnìno ve Vìstníku.

(b) Kadý urèený úøad, který poaduje pøeklad
ádosti, vydá pøihlaovateli zdarma formuláøe ádosti
v jazyce pøekladu.Forma ani obsah formuláøe v jazyce
pøekladu se nesmìjí liit od ádosti podle pravidel 3 a 4,
formuláø ádosti v jazyce pøekladu nesmí poadovat zejména údaje, které nejsou v podané ádosti. Pouití formuláøe ádosti v jazyce pøekladu není povinné.

49.6 Navrácení práv poté, co nebyly uèinìny
úkony uvedené v èlánku 22
(a) Jestlie pøestal úèinek mezinárodní pøihláky
stanovený v èlánku 11.3, protoe pøihlaovatel neuèinil
úkony uvedené v èlánku 22 v pouitelné lhùtì, urèený
úøad, na ádost pøihlaovatele, a s výhradou odstavcù
(b) a (e) tohoho pravidla, navrátí práva pøihlaovateli
k této mezinárodní pøihláce, jestlie shledá, e nedodrení lhùty bylo neúmyslné, nebo, podle volby urèeného
úøadu, e k nedodrení lhùty dolo pøesto, e byla vynaloena okolnostem pøimìøená péèe.

(c) Nepøedloí-li pøihlaovatel pøeklad sdìlení
podle èlánku 19(1), urèený úøad nemusí vzít toto sdìlení
v úvahu.
(c-bis) Jestlie pøihlaovatel pøedloí urèenému
úøadu, který poaduje podle odstavce
(a)(ii)pøeklad jak nárokù tak jak byly podány, tak upravených nárokù, jenom jeden
z poadovaných dvou pøekladù, nemusí
tento urèený úøad brát v úvahu nároky,
jejich pøeklad nebyl pøedloen, nebo mùe
vyzvat pøihlaovatele, aby pøedloil chybìjící pøeklad, v pøimìøené lhùtì stanovené ve výzvì. Jestlie urèený úøad vyzve
pøihlaovatele, aby pøedloil chybìjící pøeklad, a tento není pøedloen ve lhùtì sta-

(b) ádost uvedená v odstavci (a) musí být pøedloena urèenému úøadu a úkony uvedené v èlánku 22 musí
být uèinìny v té z následujících lhùt, která uplyne døíve:
(i) dva mìsíce od data odpadnutí pøekáky zmekání lhùty podle èlánku 22, nebo
(ii) 12 mìsícù od data uplynutí lhùty podle èlánku 22,
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s tím, e pøihlaovatel mùe pøedloit ádost kdykoli pozdìji, jestlie to umonuje národní zákonodárství
urèeného úøadu.

Pravidlo 51bis
Nìkteré národní poadavky pøípustné
podle èlánku 27

(c) ádost uvedená v odstavci (a) musí uvádìt
dùvody zmìkání lhùty podle èlánku 22.

51bis. 1 Nìkteré pøípustné národní poadavky
(a) S výhradou pravidla 51bis.2, mùe národní
právo uplatòované v urèených úøadech, podle èlánku 27
poadovat, aby pøihlaovatel pøedloil zejména:
(i) doklad, týkající se totonosti vynálezce;
(ii) doklad, týkající se práva pøihlaovatele poadovat patent a jeho udìlení;
(iii) doklady, obsahující dùkaz o právu pøihlaovatele uplatnit prioritu døívìjí pøihláky,
pokud není pøihlaovatel pøihlaovatelem,
který podal døívìjí pøihláku nebo jestlie
se jméno pøihlaovatele od data, kdy byla
døívìjí pøihláka podána zmìnilo;
(iv) jestlie je v mezinárodní pøihláce urèen
stát, jeho národní zákonodárství vyaduje, aby národní pøihláku podal vynálezce,
doklady obsahující pøísahu nebo prohláení, pokud jde o jeho pùvodcovství
k vynálezu;
(v) vekeré dùkazní prostøedky týkající se nezávadnosti pøeduveøejnìní nebo výjimek
z nedostatku novosti, jako je pøeduveøejnìní v dùsledku protiprávních èinù,
pøeduveøejnìní na urèitých výstavách a
pøeduveøejnìní pøihlaovatelem v urèitém
èasovém období.

(d) Národní zákonodárství urèeného úøadu mùe
poadovat:
(i) aby byl za ádost uvedenou v odstavci (a)
zaplacen poplatek,
(ii) aby bylo pøedloeno prohláení nebo jiný
dùkaz na podporu dùvodù uvedených v odstavci (a).
(e) Urèený úøad nesmí zamítnout ádost podle
odstavce (a) ani by byla dána pøihlaovateli monost
vyjádøit se v pøimìøené lhùtì k zamýlenému zamítnutí.
(f) Jestlie ke dni 1. øíjna 2002 nejsou odstavce
(a) a (e) sluèitelné s národním zákonodárstvím urèeného
úøadu, tyto odstavce se nepouijí na tento urèený úøad
tak dlouho, dokud trvá jejich nesluèitelnost s tímto zákonodárstvím za pøedpokladu, e tento úøad o tom informuje Mezinárodní úøad do 1. ledna 2003. Mezinárodní úøad
zveøejní neprodlenì tuto infomaci ve Vìstníku.
Pravidlo 50
Oprávnìní podle èlánku 22 (3)
50.1 Výkon oprávnìní
(a) Kadý smluvní stát, který stanoví lhùtu delí,
ne je lhùta podle èlánku 22(1) nebo (2), oznámí takto
stanovené lhùty Mezinárodnímu úøadu.

(b) V souladu s èlánkem 27(7) mùe národní zákonodárství aplikované urèeným úøadem poadovat, aby:
(i) pøihlaovatel byl zastoupen zástupcem
oprávnìným zastupovat pøed tímto úøadem
a/nebo mìl v urèeném státì adresu pro doruèování;
(ii) pøihlaovatel øádnì jmenoval svého pøípadného zástupce.

(b) Kadé oznámení, které dolo Mezinárodnímu
úøadu podle odstavce (a), se bez odkladu uveøejní ve
Vìstníku.
(c) Oznámení, která se týkají zkrácení døíve stanovených lhùt, budou platit pro mezinárodní pøihláky
podané po uplynutí 3 mìsícù ode dne, kdy bylo oznámení uveøejnìno Mezinárodním úøadem.

(c) V souladu s èlánkem 27(1) mùe národní zákonodárství aplikované urèeným úøadem poadovat, aby
mezinárodní pøihláka, její pøeklad a kadý k ní pøísluný
doklad byly pøedloeny v nìkolika vyhotoveních.

(d) Oznámení, která se týkají prodlouení døíve
stanovených lhùt, budou platit ode dne jejich uveøejnìní
Mezinárodním úøadem ve Vìstníku pro mezinárodní pøihláky, které jsou v té dobì v øízení nebo pro pøihláky
podané po datu uveøejnìní, popøípadì od data pozdìjího, stanovil-li tak smluvní stát v oznámení.

(d) Národní zákonodárství aplikované urèeným
úøadem mùe v souladu s èlánkem 27(2)(ii) poadovat,
aby pøeklad mezinárodní pøihláky, dodaný pøihlaovatelem podle èlánku 22 byl:
(i) ovìøen buï pøihlaovatelem, nebo osobou,
která mezinárodní pøihláku pøeloila, a to
v prohláení, e pøeklad je podle jeho nejlepího vìdomí úplný a vìrný;
(ii) stvrzen veøejným orgánem nebo pøíseným
pøekladatelem, ale pouze tehdy, má-li urèený úøad dùvodné pochybnosti o pøesnosti pøekladu.

Pravidlo 51
Pøezkoumání urèenými úøady
51.1 Lhùta pro podání ádosti o zaslání kopií
Lhùta uvedená v èlánku 25(1)(c) èiní dva mìsíce od
data oznámení zaslaného pøihlaovateli podle ustanovení pravidel 20.7(i), 24.2(b), 29.1(a)(ii) nebo 29.1(b).
51.2 Kopie oznámení
V pøípadech, kdy pøihlaovateli dolo záporné zjitìní
podle èlánku 11(1) a kdy poádá Mezinárodní úøad podle
èlánku 25(1) o zaslání spisových kopií zamýlené mezinárodní pøihláky nìkterému z urèených úøadù, pøipojí ke své
ádosti kopii zprávy o záporném zjitìní podle pravidla 20.7(i).

(e) Národní zákonodárství uplatòované urèeným úøadem mùe podle èlánku 27 vyadovat, aby pøihlaovatel pøedloil pøeklad prioritního dokladu, avak
takový pøeklad se mùe vyadovat pouze tehdy, pokud je platnost prioritního dokladu dùleitá pro rozhodnutí, zda je pøísluný vynález patentovatelný.

51.3 Lhùta pro zaplacení národního poplatku
a pøedloení pøekladu
K uplynutí lhùty podle èlánku 25(2)(a) dojde zároveò
se lhùtou podle pravidla 51.1.

(f) Jestlie k datu 17. bøezna 2000 není ustanovení
odstavce (e) sluèitelné s národním zákonodárstvím platným
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novením pokraèovat a jestlie zmínìný úøad o tom informuje Mezinárodní úøad do 30. listopadu 2000. Obdrenou informaci Mezinárodní úøad ihned zveøejní ve Vìstníku.

v urèeném úøadu, toto ustanovení se nepouije pro tento
úøad, pokud bude nesluèitelnost zákonodárství s tímto ustanovením pokraèovat a jestlie zmínìný úøad o tom informuje
Mezinárodní do 30. listopadu 2000. Obdrenou informaci
Mezinárodní úøad ihned zveøejní ve Vìstníku.

51bis. 3 Pøíleitost splnit národní poadavky
(a) Pokud není nìkterý z poadavkù, uvedených
v pravidle 51bis.1(a)a(iv) nebo (c) a (e) nebo nìkterý jiný
poadavek národního zákonodárství aplikovaného urèeným úøadem, který tento úøad uplatòuje podle èlánku 27(1)
nebo (2), splnìn u ve stejné lhùtì, ve které se musí poadavky podle èlánku 22, urèený úøad vyzve pøihlaovatele,
aby splnil tyto poadavky ve lhùtì, která není kratí ne
dva mìsíce od data výzvy.Kadý urèený úøad mùe vyadovat, aby pøihlaovatel zaplatil pøi odpovìdi na výzvu
poplatek za vyhovìní národním poadavkùm.

51bis.2 Urèité okolnosti, kdy se doklady nebo
dùkaz nemusí vyadovat
(a) Pokud aplikované národní zákonodárství nevyaduje, aby byly národní poadavky podány vynálezcem, urèený úøad nebude, ledae by mìl dùvodné pochybnosti o vìrohodnosti pøísluných údajù nebo
prohláení, vyadovat ádný doklad nebo dùkaz:
(i) týkající se totonosti vynálezce (pravidlo
51bis.1(a)(i)), jestlie jsou údaje týkající se
vynálezce, podle pravidla 4.6 obsaeny
v ádosti nebo jestlie je prohláení týkající se totonosti vynálezce, podle pravidla
4.17(i), obsaené v ádosti nebo pøedloeno pøímo urèenému úøadu,
(ii) týkající se práva pøihlaovatele, k datu
mezinárodního podání pøihláky, poadovat patent a jeho udìlení (pravidlo
51bis.1(a)(ii)), jestlie je prohláení o této
skuteènosti, podle pravidla 4.17(ii), obsaeno v ádosti nebo je pøedloeno pøímo
urèenému úøadu;
(iii) týkající se práva pøihlaovatele, k datu mezinárodního podání pøihláky, uplatòovat
prioritu døívìjí pøihláky (pravidlo
51bis.1(a)(iii)), jestlie je prohláení o této
skuteènosti, podle pravidla 4.17(iii), obsaeno v ádosti nebo je pøedloeno pøímo urèenému úøadu.

(b) Jestlie není poadavek národního zákonodárství aplikovaného urèeným úøadem, který mùe tento úøad
uplatnit podle èlánku 26(6) nebo (7) splnìn u ve lhùtì,
ve které musí být splnìny poadavky podle èlánku 22,
pøihlaovateli musí být dána pøíleitost je splnit jetì po
uplynutí této lhùty.
(c) Jestlie k datu 17. bøezna 2000 není odstavec
(a) sluèitelný s národním zákonodárstvím aplikovaným
urèeným úøadem, pokud se týká lhùty uvedené v tomto
odstavci, tento odstavec se nepouije pro tento úøad,
pokud se týká této lhùty tak dlouho, dokud bude nesluèitelnost zákonodárství s tímto ustanovením pokraèovat
a jestlie zmínìný úøad o tom informuje Mezinárodní úøad
do 30. listopadu 2000. Obdrenou informaci Mezinárodní
úøad ihned zveøejní ve Vìstníku.
Pravidlo 52
Úprava nárokù, popisu a výkresù
u urèených úøadù

(b) Pokud národní zákonodárství vyaduje, aby
byly národní poadavky podány vynálezcem, urèený úøad
nebude, ledae by mìl dùvodné pochybnosti o vìrohodnosti pøísluných údajù nebo prohláení, poadovat ádné
doklady nebo dùkaz:
(i) týkající se totonosti vynálezce (pravidlo
51bis.1(a)(i)) jiný ne doklad obsahující pøísahu nebo prohláení vynálezce pokud jde
o jeho pùvodcovství k vynálezu (pravidlo
51bis.1(a)(iv)), jestlie jsou údaje týkající
se vynálezce, podle pravidla 4.6, obsaeny v ádosti,
(ii) týkající se práva pøihlaovatele, k datu podání pøihláky, uplatnit prioritu døívìjí pøihláky (pravidlo 51bis.1(a)(iii), jestlie je
prohláení o této skuteènosti, podle pravidla 4.17(iii). obsaeno v ádosti nebo je
pøedloeno pøímo urèenému úøadu
(iii) obsahující pøísahu nebo prohláení vynálezce, pokud jde o jeho pùvodcovství
k vynálezu (pravidlo 51bis.1(a)(iv), jestlie
je prohláení vynálezce, pokud jde o jeho
pùvodcovství k vynálezu, podle pravidla
4.17(iv) obsaeno v ádosti nebo je pøedloeno pøímo urèenému úøadu.
(c) Jestlie k datu 17. bøezna 2000 není ustanovení odstavce (a) sluèitelné, pokud je týká kteréhokoliv
bodu tohoto odstavce, s národním zákonodárstvím aplikovaným urèeným úøadem, odstavec (a) se nepouije
pro tento úøad, pokud se týká tohoto bodu tak dlouho
dokud bude nesluèitelnost zákonodárství s tímto usta-

52.1 Lhùta
(a) V urèeném státì, kde se øízení o mezinárodní
pøihláce nebo její prùzkum zahajuje bez zvlátní ádosti, vykoná pøihlaovatel své právo podle èlánku 28, chceli tak uèinit, do jednoho mìsíce od splnìní poadavkù
podle èlánku 22; za pøedpokladu, e nedolo k postoupení podle pravidla 47.1 ve lhùtì podle èlánku 22, vykoná toto právo nejpozdìji do ètyø mìsícù od uplynutí zmínìné lhùty. V obou pøípadech mùe pøihlaovatel vykonat
uvedené právo kdykoli pozdìji, pøipoutí-li to národní
zákonodárství uvedeného státu.
(b) V kadém urèeném státì, kde národní zákonodárství stanoví, e se prùzkum zahajuje jen na zvlátní
ádost, je lhùta nebo doba pro výkon práva pøihlaovatele podle èlánku 28 stejná jako lhùta nebo doba pro podání úprav národních pøihláek s prùzkumem na zvlátní
ádost, pokud taková lhùta neuplyne nebo doba nenastane pøed uplynutím lhùty podle odstavce (a).

ÈÁST C
Pravidla, která se týkají hlavy II Smlouvy
Pravidlo 53
Návrh
53.1 Forma
(a) Návrh se podává na titìném formuláøi nebo
jako poèítaèový výtisk. Podrobnosti titìného formuláøe
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a návrhu podávaného jako poèítaèový výtisk upraví Administrativní smìrnice.

pøihlaovatel, vemi pøihlaovateli, kteøí návrh vypracovali.

(b) Vyhotovení titìného formuláøe návrhu poskytne bezplatnì pøijímací úøad nebo orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(b) Jestlie dva nebo více pøihlaovatelù podalo
návrh, ve kterém je zvolen stát, jeho národní zákonodárství poaduje, aby národní pøihláky byly podány vynálezcem, a jestlie pøihlaovatel pro tento zvolený stát,
který je vynálezcem, odmítl podepsat návrh nebo nemùe být nalezen nebo dosaen ani po vynaloení znaèného úsilí, návrh nemusí být podepsán tímto pøihlaovatelem ("dotyèným pøihlaovatelem"), jestlie je podepsán
alespoò jedním pøihlaovatelem a
(i) orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum je pøedloeno uspokojivé vysvìtlení týkající se chybìjícího podpisu dotyèného pøihlaovatele, nebo
(ii) dotyèný pøihlaovatel nepodepsal ádost,
ale poadavkùm pravidla 4.15(b) bylo vyhovìno.

53.2 Obsah
(a) Návrh musí obsahovat:
(i) petit;
(ii) údaje týkající se pøihlaovatele a zástupce, je-li ustanoven;
(iii) údaje o pøísluné mezinárodní pøihláce;
(iv) volbu státù,
(v) popøípadì prohláení týkající se úprav.
(b) Návrh musí být podepsán.
53.3 Petit
Petit musí mít dále uvedený obsah, pøièem se doporuèuje toto jeho znìní: "Návrh podle èlánku 31 Smlouvy
o patentové spolupráci: Podepsaný ádá, aby dále uvedená mezinárodní pøihláka byla podrobena mezinárodnímu pøedbìnému prùzkumu podle ustanovení Smlouvy o patentové spolupráci".

53.9 Prohláení týkající se úprav
(a) Jestlie byly provedeny úpravy podle ustanovení èlánku 19, musí být v prohláení týkajícím se
úprav uvedeno, zda si pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu pøihlaovatel pøeje, aby tyto úpravy
(i) byly vzaty v úvahu, pøièem v tomto pøípadì musí být pøednostnì pøedloena, spolu s návrhem i kopie úprav, nebo
(ii) byly povaovány za zruené úpravou podle ustanovení èlánku 34.

53.4 Pøihlaovatel
Pokud jde o údaje, týkající se pøihlaovatele, platí
pravidla 4.4 a 4.16 a pravidlo 4.5 platí pøimìøenì. Poaduje se, aby v návrhu byli uvedeni pouze pøihlaovatelé
pro zvolené státy.
53.5 Zástupce nebo spoleèný zmocnìnec
Jestlie byl ustanoven zástupce nebo spoleèný zmocnìnec, musí to být uvedeno v návrhu. Platí pravidla 4.4 a
4.16 a pravidlo 4.7 platí pøimìøenì.

(b) Jestlie nebyly podle èlánku 19 provedeny
ádné úpravy a lhùta pro podání takových úprav dosud
neuplynula, mùe být v prohláení uvedeno, e si pøihlaovatel pøeje, aby zahájení mezinárodního pøedbìného
prùzkumu bylo odloeno podle ustanovení pravidla
69.1(d).

53.6 Údaje o mezinárodní pøihláce
Mezinárodní pøihláka se uvede jménem a adresou
pøihlaovatele, názvem vynálezu, datem mezinárodního
podání (je-li toto datum známo pøihlaovateli) a èíslem
mezinárodní pøihláky nebo, jestlie toto èíslo není pøihlaovateli známo, názvem pøijímacího úøadu, u kterého
byla mezinárodní pøihláka podána.

(c) Jestlie jsou podle ustanovení èlánku 34 pøedloeny úpravy spolu s návrhem, musí to být v prohláení
uvedeno.
Pravidlo 54
Pøihlaovatel oprávnìný k podání návrhu

53.7 Volba státù
(a) V návrhu se z urèených státù, které jsou vázány hlavou II Smlouvy ("státy pøicházející v úvahu"),
uvede alespoò jeden smluvní stát jako zvolený stát.

54.1 Pobyt a obèanství
(a) S výhradou ustanovení odstavce (b), pobyt
nebo obèanství pøihlaovatele se pro úèely èlánku 31(2)
stanoví podle pravidla 18.1(a) a (b).

(b) Volba smluvních státù se v návrhu provede:
(i) uvedením, e jsou zvoleny vechny státy
pøicházející v úvahu, nebo
(ii) v pøípadì státù, které jsou urèeny za úèelem získání národních patentù uvedením
tìchto státù pøicházejících v úvahu, které
jsou zvoleny, a v pøípadì státù, které byly
urèeny za úèelem získání regionálního
patentu uvedením pøísluného regionálního patentu spolu s údajem, e buï vechny státy pøicházející v úvahu, které jsou
èlenskými státy smlouvy o pøísluném regionálním patentu, jsou zvoleny, nebo uvedením tìch ze zmínìných státù, které jsou
zvoleny.

(b) Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum,
v pøípadech uvedených v Administrativní smìrnici, poádá pøijímací úøad, nebo byla-li mezinárodní pøihláka
podána u Mezinárodního úøadu jako u pøijímacího úøadu, národní úøad smluvního státu nebo úøad èinný pro
tento smluvní stát, aby rozhodl otázku, zda má pøihlaovatel pobyt ve smluvním státì, jeho se dovolává, nebo
zda je obèanem takového smluvního státu. Orgán pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum informuje pøihlaovatele o kadé takové ádosti. Pøihlaovatel mùe pøedloit své argumenty pøímo úøadu, jeho se to týká. Úøad
rozhodne tuto otázku bez odkladu.
54.2 Právo podat návrh
Návrh podle èlánku 31(2) mùe být podán, jestlie
pøihlaovatel, který podává návrh, nebo jestlie jsou dva
nebo více pøihlaovatelù, tak alespoò jeden z nich, je
obèanem smluvního státu vázaného hlavou II Smlouvy

53.8 Podpis
(a) S výhradou odstavce (b) musí být návrh podepsán pøihlaovatelem nebo, jestlie je více ne jeden
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ny v prohláení týkajícím se zmìn podle pravidla 53.9 a
které si pøihlaovatel pøeje vzít v úvahu pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu, a vekeré zmìny podle
èlánku 19, které mají být vzaty v úvahu podle pravidla
66.1(c), musí být v jazyce pøekladu. Jestlie takové zmìny
byly nebo jsou podány v jiném jazyce, musí být také
pøedloen pøeklad.

nebo má v tomto státì sídlo a mezinárodní pøihláka byla
podána u pøijímacího úøadu státu vázaného hlavou II nebo
u úøadu èinného pro tento stát.
54.3 Mezinárodní pøihláky podané
u Mezinárodního úøadu jako
u pøijímacího úøadu
Je-li mezinárodní pøihláka podána u Mezinárodního
úøadu jako u pøijímacího úøadu podle pravidla 19.1(a)(iii),
povauje se Mezinárodní úøad pro úèely èlánku 31(2)(a)
za úøad èinný pro smluvní stát, v nìm má pøihlaovatel
pobyt nebo jeho je obèanem.

(b) Není-li poadovaný pøeklad zmìn podle odstavce (a) pøedloen, orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum vyzve pøihlaovatele, aby pøedloil chybìjící
pøeklad ve lhùtì, která musí být pøimìøená okolnostem.
Tato lhùta nesmí být kratí ne jeden mìsíc od data výzvy. Mùe být prodlouena orgánem pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum kdykoliv pøed provedením rozhodnutí.

54.4 Pøihlaovatel, který není oprávnìn podat návrh
Jestlie pøihlaovatel nemá právo podat návrh, nebo
v pøípadì dvou nebo více pøihlaovatelù, kteøí nemají
právo podat návrh podle ustanovení pravidla 54.2, má se
za to, e návrh nebyl pøedloen.

(c) Pokud pøihlaovatel nevyhoví výzvì ve lhùtì
stanovené podle odstavce (b), zmìna nebude vzata
v úvahu pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu.

Pravidlo 55
Jazyky
(mezinárodní pøedbìný prùzkum)

Pravidlo 56
Pozdìjí volba

55.1 Jazyk návrhu
Návrh se podává v jazyce mezinárodní pøihláky, a
byla-li mezinárodní pøihláka podána v jiném jazyce, ne
ve kterém byla zveøejnìna, v jazyce zveøejnìní. Avak jeli podle pravidla 55.2 poadován pøeklad mezinárodní pøihláky, návrh je v jazyce tohoto pøekladu.

56.1 Volby pøedloené pozdìji ne návrh
(a) Volba státù, poté co byl pøedloen návrh
("pozdìjí volba"), se provede oznámením pøedloeným
Mezinárodnímu úøadu. V oznámení musí být uvedeny
mezinárodní pøihláka a návrh, a musí v nìm být uveden
údaj podle ustanovení pravidla 53.7 (b) (ii).

55.2 Pøeklad mezinárodní pøihláky
(a) Jestlie ani jazyk, ve kterém je mezinárodní pøihláka podána, ani jazyk, ve kterém je mezinárodní pøihláka zveøejnìna, není pøípustný pro orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, který má provádìt mezinárodní
pøedbìný prùzkum, pøihlaovatel musí, s výhradou odstavce (b), pøedloit spolu s návrhem pøeklad mezinárodní pøihláky do jazyka, který je jak:
(i) jazykem pøípustným pro tento orgán, tak
(ii) jazykem zveøejnìní.

(b) S výhradou odstavce (c) musí být oznámení
podle odstavce (a) podepsáno pøihlaovatelem pro pøísluné zvolené státy nebo, jestlie je více ne jeden pøihlaovatel pro tyto státy, vemi pøihlaovateli.
(c) Podají-li dva nebo více pøihlaovatelù oznámení o pozdìjí volbì státu, jeho národní zákonodárství
poaduje, aby byly národní pøihláky podávány vynálezcem, a jestlie pøihlaovatel pro tento zvolený stát,
který je vynálezcem, odmítl podepsat oznámení, nebo
nemohl být nalezen nebo dosaen ani po vynaloení znaèného úsilí, oznámení nemusí být podepsáno tímto pøihlaovatelem ("dotyèným pøihlaovatelem"), jestlie je podepsáno alespoò jedním pøihlaovatelem a jestlie
(i) je Mezinárodnímu úøadu pøedloeno uspokojivé vysvìtlení týkající se chybìjícího
podpisu dotyèného pøihlaovatele, nebo
(ii) dotyèný pøihlaovatel nepodepsal ádost,
ale poadavkùm pravidla 4.15(b) bylo vyhovìno, nebo nepodepsal návrh, ale poadavkùm ustanovení pravidla 53.8(b)
bylo vyhovìno.

(b) Jestlie je pøeklad mezinárodní pøihláky do
jazyka podle odstavce (a) pøedán orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum podle pravidla 23.1(b) a orgán pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum je souèástí stejného národního úøadu nebo mezivládní organizace jako orgán
pro mezinárodní reeri, pøihlaovatel nemusí pøedkládat
pøeklad podle odstavce (a). V takovém pøípadì, pokud
pøihlaovatel nepøedloí pøeklad podle odstavce (a), bude
mezinárodní pøedbìný prùzkum proveden na základì
pøekladu pøedloeného podle pravidla 23.1(b).
(c) Není-li splnìn poadavek podle odstavce (a)
a odstavce (b), orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum vyzve pøihlaovatele, aby pøedloil poadovaný
pøeklad ve lhùtì, která musí být pøimìøená okolnostem.
Tato lhùta nesmí být kratí ne jeden mìsíc od data výzvy. Mùe být prodlouena orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum kdykoliv pøed uvedením rozhodnutí.

(d) Pøihlaovatel pro stát zvolený pozdìjí volbou nemusí být uveden jako pøihlaovatel v návrhu.
(e) Jestlie oznámení o pozdìjí volbì je pøedloeno po uplynutí 19 mìsícù od data priority, Mezinárodní
úøad oznámí pøihlaovateli, e volba nemá úèinek stanovený v èlánku 39(1)(a), a e pokud jde o dotyèný zvolený
úøad, úkony podle ustanovení èlánku 22 musí být provedeny ve lhùtì podle èlánku 22.

(d) Pokud pøihlaovatel vyhoví výzvì ve lhùtì
podle odstavce (c), bude tento poadavek povaován za
splnìný. Pokud pøihlaovatel opomene vyhovìt, bude
se návrh povaovat za nepøedloený a orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum o tom vydá usnesení.

(f) Bez ohledu na ustanovení odstavce (a) pøedloí-li pøihlaovatel oznámení týkající se pozdìjí volby
radìji orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum ne
Mezinárodnímu úøadu, potom tento orgán vyznaèí datum pøijetí tohoto oznámení a doruèí jej ihned Mezinárodnímu úøadu. V takovém pøípadì se má za to, e ozná-

55.3 Pøeklad zmìna
(a) Je-li poadován pøeklad mezinárodní pøihláky podle pravidla 55.2, vechny zmìny, které jsou uvede143
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mení bylo pøedloeno Mezinárodnímu úøadu podle uvedeného data.

57.3 Datum a zpùsob placení
Jednací poplatek je splatný do jednoho mìsíce od
data, kdy byl návrh pøedloen, pøièem, byl-li návrh pøedán orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum podle
pravidla 59.3, jednací poplatek je splatný do jednoho
mìsíce od data obdrení návrhu tímto orgánem. Splatná
èástka je èástka, která je splatná v den pøedloení nebo
pøípadnì obdrení návrhu. Pro úèely pøedcházejících
dvou vìt se nepouije pravidlo 59.3(e).

56.2 Údaje o mezinárodní pøihláce
Mezinárodní pøihláka se uvede podle pravidla 53.6.
56.3 Údaje o návrhu
Návrh se uvede podle data podání a názvu orgánu
pro mezinárodní pøedbìný výzkum, kde byl podán.
56.4 Forma pozdìjí volby
Oznámení o pozdìjí volbì se doporuèuje formulovat
takto:
"V souvislosti s mezinárodní pøihlákou podanou
u... (dne) ... pod èíslem... pøihlaovatelem... a v souvislosti s návrhem na mezinárodní pøedbìný prùzkum, pøedloeným (dne) ... (orgánu...), volí podepsaný tyto dalí státy (stát) podle èlánku 31 Smlouvy o patentové spolupráci:...".

57.4 (zrueno)
57.5 (zrueno)
57.6 Vrácení poplatku
Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum vrátí jednací poplatek pøihlaovateli:
(i) jestlie je návrh vzat zpìt pøedtím, ne byl
zaslán tímto orgánem Mezinárodnímu úøadu
nebo
(ii) jestlie je návrh povaován podle pravidla 54.4
za nepøedloený.

56.5 Jazyk pozdìjí volby
Pozdìjí volba bude v jazyce návrhu.
Pravidlo 57
Jednací poplatek

Pravidlo 58
Poplatek za pøedbìný prùzkum

57.1 Poplatková povinnost
Návrh na mezinárodní pøedbìný prùzkum podléhá
poplatku ve prospìch Mezinárodního úøadu ("jednací
poplatek"), pøièem poplatek vybere orgán pro pøedbìný mezinárodní prùzkum, jemu byl návrh pøedloen.

58.1 Právo poadovat poplatek
(a) Kadý orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum mùe poadovat, aby pøihlaovatel zaplatil v jeho
prospìch poplatek ("poplatek za pøedbìný prùzkum")
za provedení mezinárodního pøedbìného prùzkumu a
výkon vech ostatních úkolù svìøených orgánùm pro mezinárodní pøedbìný prùzkum podle Smlouvy a Provádìcího pøedpisu.

57.2 Výe poplatku
(a) Výe jednacího poplatku je stanovena sazebníkem poplatkù.

(b) Výi pøípadného poplatku za mezinárodní pøedbìný prùzkum stanoví orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum. Pro stanovení lhùty splatnosti poplatku za
mezinárodní pøedbìný prùzkum a jeho výe se pouije
pravidlo 57.3 týkající se jednacího poplatku.

(b) (zrueno)
(c) Jednací poplatek je splatný v mìnì nebo nìkteré z mìn pøedepsaných orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum (pøedepsaná mìna), èím se rozumí, e
musí být pøi pøevádìní tímto orgánem na Mezinárodní
úøad smìnitelný na výcarskou mìnu. Výi jednacího poplatku stanoví v kadé pøedepsané mìnì pro kadý orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, který pøedepisuje platbu jednacího poplatku v jiné mìnì ne výcarské
mìnì, generální øeditel po poradì s úøadem, s kterým probíhá porada podle pravidla 15.2(b), nebo není-li takovýto
úøad, s orgánem, který pøedepisuje platbu v této mìnì,
podle smìnného kursu této mìny. Takto stanovená èástka bude odpovídat, v zaokrouhlených èíslech, èástce stanovené ve výcarské mìnì v Sazebníku poplatkù. Mezinárodní úøad oznámí tuto èástku kadému orgánu pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum a uveøejní ji ve Vìstníku.

(c) Poplatek za pøedbìný prùzkum se platí pøímo
orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum. Je-li tento
orgán národním úøadem, je splatný v mìnì pøedepsané
tímto úøadem. Je-li tento orgán mezivládní organizací, je
splatný v mìnì toho státu, kde má organizace sídlo, nebo
v jiné mìnì volnì smìnitelné na mìnu uvedeného státu.
58.2 (zruen)
58.3 Vrácení poplatku
Orgány pro mezinárodní pøedbìný prùzkum informují
Mezinárodní úøad o rozsahu a podmínkách pøípadného
vrácení èástek zaplacených na poplatek za pøedbìný prùzkum v pøípadì, e se návrh povauje za nepodaný, a Mezinárodní úøad tyto informace bez odkladu uveøejní.

(d) Dojde-li ke zmìnì výe jednacího poplatku
stanoveného sazebníkem, odpovídající èástky v pøedepsaných mìnách se pouijí ode dne zmìny sazebníku.

Pravidlo 58bis
Prodlouení lhùty pro placení
poplatkù

(e) Jestlie se smìnný kurs mezi výcarskou mìnou a pøedepsanou mìnou proti poslednímu pouitému
smìnnému kursu zmìní, stanoví generální øeditel nové
èástky v pøedepsané mìnì podle smìrnic Shromádìní.
Novì stanovené èástky se pouijí po uplynutí dvou mìsícù od jejich uveøejnìní ve Vìstníku, ledae se pøísluný
orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum s generálním
øeditelem dohodne na lhùtì kratí, v kterémto pøípadì
pøísluný orgán pouívá zmínìných èástek u od dohodnutého data.

58bis.1 Výzva orgánu pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum
(a) Jestlie ve lhùtì podle pravidel 57.3 a 58.1(b)
orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum zjistí, e nebyly zaplaceny ádné poplatky nebo e zaplacená èástka
není dostateèná pro krytí jednacího poplatku a poplatku
za mezinárodní pøedbìný prùzkum, vyzve tento orgán
pøihlaovatele, aby zaplatil èástku poadovanou ke krytí
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59.3 Pøedání návrhu orgánu pøíslunému pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum
(a) Je-li návrh pøedloen pøijímacímu úøadu,
orgánu pro mezinárodní reeri nebo orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, který není pøísluný pro provádìní mezinárodního pøedbìného prùzkumu mezinárodní pøihláky, tento úøad nebo orgán oznaèí návrh datem, kdy návrh obdrel, a pokud se nerozhodne postupovat podle odstavce (f), pøedá návrh ihned Mezinárodnímu úøadu.

tìchto poplatkù, pøípadnì spolu s poplatkem za pozdní
platbu podle pravidla 58bis.2 ve lhùtì jednoho mìsíce
od data výzvy.
(b) Pokud orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum poslal výzvu podle odstavce (a) a pøihlaovatel
ve lhùtì stanovené v tomto odstavci nezaplatil celou èástku, pøípadnì ani poplatek za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2, bude návrh s výhradou odstavce (c) povaován za nepøedloený a orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum o tom vydá usnesení.

(b) Je-li návrh pøedloen Mezinárodnímu úøadu,
Mezinárodní úøad oznaèí návrh datem, kdy návrh obdrel.

(c) Kadá platba, kterou orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum obdrí døíve, ne odele výzvu podle
odstavce (a), bude povaována za obdrenou pøed uplynutím lhùty podle pravidla 57.3 nebo pøípadnì 58.1(b).

(c) Je-li návrh pøedán Mezinárodnímu úøadu podle odstavce (c) nebo pøedloen podle odstavce (b), Mezinárodní úøad ihned:
(i) pokud je pouze jediný orgán pøísluný pro
provedení mezinárodního pøedbìného
prùzkumu, pøedá návrh tomuto orgánu a
uvìdomí o tom pøihlaovatele nebo
(ii) pokud jsou dva nebo více orgánù pro mezinárodní pøedbìný prùzkum pøísluných
pro provedení mezinárodního pøedbìného prùzkumu, vyzve pøihlaovatele, aby
oznámil do 15 dnù od data výzvy nebo 19
mìsícù od data priority podle toho, která
lhùta uplyne pozdìji, orgán pøísluný pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum, kterému
má být návrh pøedán.

(d) Kadá platba, kterou orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum obdrel døíve, ne tento orgán postupoval podle odstavce (b), bude povaována za obdrenou pøed uplynutím lhùty podle odstavce (a).
58bis.2 Poplatek za pozdní platbu
(a) Zaplacení poplatkù na základì výzvy podle
pravidla 58bis.1(a) mùe být orgánem pro mezinárodní
prùzkum podrobeno poplatku za pozdní platbu v jeho
prospìch. Výe poplatku je:
(i) 50 % nezaplacených poplatkù uvedených
ve výzvì nebo
(ii) je-li èástka vypoètená podle (i) mení ne
jednací poplatek, èástka rovnající se jednacímu poplatku.

(d) Je-li oznámení pøedloeno podle poadavku
odstavce (c)(ii), Mezinárodní úøad ihned pøedá návrh orgánu pøíslunému pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
uvedenému pøihlaovatelem. Není-li takovéto oznámení
pøedloeno, návrh bude povaován za nepøedloený
a Mezinárodní úøad o tom vydá usnesení.

(b) Výe poplatku za pozdní platbu vak nepøesáhne èástku rovnající se dvojnásobku jednacího poplatku.
Pravidlo 59
Orgán pøísluný pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum

(e) Je-li návrh pøedán orgánu pøíslunému pro mezinárodní pøedbìný prùzkum podle odstavce (c), bude
se povaovat za pøedloený v zastoupení tohoto orgánu
v datu na návrhu vyznaèeném podle odstavce (a) nebo
pøípadnì (b) a návrh takto pøedaný bude tento orgán
povaovat za pøijatý v tomto vyznaèeném datu.

59.1 Návrhy podle èlánku 31(2) (a)
(a) podle ustanovení èlánku 31(2)(a) musí kadý
pøijímací úøad smluvního státu vázaného ustanoveními
hlavy II Smlouvy nebo úøad èinný pro takovýto smluvní
stát, podle podmínek pøísluné dohody podle èlánku 32(2)
a (3), oznámit Mezinárodnímu úøadu, který orgán pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum je pøísluný k provádìní mezinárodního pøedbìného prùzkumu mezinárodních
pøihláek, které byly u nìho podány. Mezinárodní úøad
tuto informaci bez odkladu zveøejní. Je-li pøísluných orgánù pro mezinárodní pøedbìný prùzkum nìkolik, platí
pøimìøenì ustanovení pravidla 35.2.

(f) Jestlie se úøad nebo orgán, kterému byl návrh pøedloen podle odstavce (a), rozhodne pøedat tento
návrh pøímo orgánu pøíslunému pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, odstavce (a) a (b) se pouijí pøimìøenì.
Pravidlo 60
Nìkteré nedostatky návrhu nebo volby

(b) Byla-li mezinárodní pøihláka podána u Mezinárodního úøadu jako u pøijímacího úøadu podle pravidla
19.1(a)(iii), platí pøimìøenì ustanovení pravidla 35.3(a) a
(b). Odstavec (a) tohoto pravidla se nepouije v pøípadì,
kdy Mezinárodní úøad je pøijímacím úøadem podle pravidla 19.1(a)(iii).

60.1 Nedostatky návrhu
(a) Jestlie návrh nevyhovuje poadavkùm uvedeným v pravidlech 53.1, 53.2(a)(i) a (iv), 53.2(b), 53.3 a
53.8 a 55.1, orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
vyzve pøihlaovatele, aby nedostatky opravil ve lhùtì,
která je pøimìøená okolnostem. Tato lhùta nesmí být kratí jak jeden mìsíc od data výzvy. Mùe být orgánem pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum prodlouena kdykoliv
pøed provedením rozhodnutí.

59.2 Návrhy podle èlánku 31(2)(b)
Pro návrhy podle èlánku 31(2)(b) dá Shromádìní pøi
urèování orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
pøísluného pro mezinárodní pøihláky podané u národního úøadu, který je sám orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, pøednost tomuto orgánu; jestlie národní úøad není sám orgánem pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum, Shromádìní dá pøednost orgánu doporuèenému tímto úøadem.

(b) Jestlie pøihlaovatel vyhoví výzvì ve lhùtì
podle odstavce (a), má se za to, e návrh doel s pùvodním datem podání pod podmínkou, e návrh pøi pøedloení obsahoval alespoò jednu volbu a umoòoval identifikaci mezinárodní pøihláky; jinak se má za to, e návrh
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nebo 60.1(c) za nepøedloený nebo má-li se za to, e volba nebyla podle pravidla 60.1(d) provedena, oznámí to
orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum pøihlaovateli a Mezinárodnímu úøadu.

doel dnem, kdy orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum obdrel opravu.
(c) S výhradou odstavce (d), jestlie pøihlaovatel nevyhoví výzvì ve lhùtì podle odstavce (a), bude
návrh povaován za nepøedloený a orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum o tom vydá usnesení.

(c) Mezinárodní úøad musí ihned oznámit pøihlaovateli pøíjem a datum pøijetí oznámení o pozdìjí volbì.
Datem je buï datum skuteèného pøijetí Mezinárodním
úøadem, nebo pøípadnì datum podle pravidla 56.1(f) nebo
60.2 (b). Jestlie se má podle pravidla 60.2 (c) za to, e
oznámení nebylo pøedloeno nebo kdy podle pravidla
60.2 (d) se pozdìjí volba povauje za neprovedenou,
oznámí to Mezinárodní úøad pøihlaovateli.

(d) Jestlie po uplynutí lhùty podle odstavce (a)
schází podpis podle pravidla 53.8, nebo pøedepsaný údaj
týkající se pøihlaovatele pro urèitý zvolený stát, má se
za to, e volba tohoto státu nebyla provedena.
(e) Jestlie byl nedostatek zjitìn mezinárodním
úøadem, upozorní tento úøad na nedostatek orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, který potom postupuje
podle odstavcù (a) a (d).

61.2 Zpráva zvoleným úøadùm
(a) Zprávu podle èlánku 31(7) podá Mezinárodní
úøad.

(f) Jestlie návrh neobsahuje prohláení týkající
se úprav, bude orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum postupovat podle pravidel 66.1 a 69.1(a) nebo (b).

(b) Ve zprávì musí být uvedeno èíslo a datum podání mezinárodní pøihláky, jméno pøihlaovatele, datum podání pøihláky, její priorita se uplatòuje (je-li priorita uplatòována), datum pøijetí návrhu orgánem pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum, a v pøípadì pozdìjí volby datum pøijetí oznámení o pozdìjí volbì. Toto datum musí být skuteèným datem pøijetí Mezinárodním úøadem, nebo pøípadnì
datem podle ustanovení pravidla 56.1(f) nebo 60.2(b).

(g) Jestlie prohláení týkající se úprav obsahuje
údaj, e úpravy podle èlánku 34 jsou pøedkládány
s návrhem [pravidlo 53.9(c)], avak ádné úpravy ve skuteènosti pøedloeny nebyly, vyzve orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum pøihlaovatele, aby úpravy pøedloil ve lhùtì stanovené ve výzvì, a bude postupovat
podle pravidla 69.1(e).

(c) Zpráva musí být zaslána zvolenému úøadu
spolu s postoupením podle èlánku 20. Volby provedené
po tomto postoupení musí být oznámeny ihned poté, co
byly uskuteènìny.

60.2 Nedostatky v pozdìjí volbì
(a) Jestlie oznámení o pozdìjí volbì nevyhovuje poadavkùm pravidla 56, vyzve Mezinárodní úøad
pøihlaovatele, aby opravil nedostatky v pøimìøené lhùtì. Tato lhùta nesmí být kratí ne jeden mìsíc od data
výzvy. Mùe být kdykoliv Mezinárodním úøadem pøed
rozhodnutím prodlouena.

(d) Jestlie pøihlaovatel výslovnì poádá zvolený úøad podle ustanovení èlánku 40(2), pøed tím, ne dolo k postoupení podle èlánku 20, musí Mezinárodní úøad
na ádost pøihlaovatele nebo zvoleného úøadu ihned
uskuteènit postoupení tomuto úøadu.

(b) Jestlie pøihlaovatel vyhoví výzvì ve lhùtì
podle odstavce (a), má se za to, e oznámení dolo s pùvodním datem podání pod podmínkou, e oznámení pøi
pøedloení obsahovalo alespoò jednu volbu a umoòovalo identifikaci mezinárodní pøihláky; jinak se má za to,
e oznámení dolo dnem, kdy Mezinárodní úøad obdrel
opravu.

61.3 Informace pro pøihlaovatele
Mezinárodní úøad písemnì informuje pøihlaovatele
o zprávì podle pravidla 61.2 a o zvolených úøadech oznámených podle èlánku 31 (7).
61.4 Zveøejnìní ve Vìstníku
Jestlie byl návrh podán pøed uplynutím 19 mìsícù
od data priority, Mezinárodní úøad ihned po podání návrhu, avak nikoliv pøed mezinárodním zveøejnìním
mezinárodní pøihláky, zveøejní ve Vìstníku oznámení
o podání návrhu a pøísluných zvolených státech ve smyslu Administrativní smìrnice.

(c) S výhradou odstavce (d), jestlie pøihlaovatel nevyhoví výzvì ve lhùtì podle odstavce (a), oznámení bude povaováno za nepøedloené a Mezinárodní úøad
o tom vydá usnesení.
(d) Schází-li po uplynutí lhùty podle odstavce (a)
pokud jde o pøihlaovatele pro urèitý zvolený stát podpis poadovaný podle pravidla 56.1 (b) a (c), nebo jméno,
nebo adresa, má se za to, e volba tohoto státu nebyla
provedena.

Pravidlo 62
Kopie úprav podle èlánku 19 pro orgán
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
62.1 Úpravy provedené pøed podáním návrhu
Po pøijetí návrhu nebo jeho kopie od orgánu pro mezinárodní prùzkum pøedá Mezinárodní úøad ihned kopii
vech úprav podle èlánku 19 a kadého prohláení ve
smyslu tohoto èlánku tomuto orgánu, pokud tento orgán
neoznámil, e ji tuto kopii obdrel.

Pravidlo 61
Oznámení návrhu a volby
61.1 Oznámení Mezinárodnímu úøadu
a pøihlaovateli
(a) Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
vyznaèí v návrhu datum pøijetí nebo pøípadnì datum podle
pravidla 60.1(b). Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum ihned buï zale návrh Mezinárodnímu úøadu a kopii si ponechá ve svých spisech, nebo zale kopii Mezinárodnímu úøadu a návrh si ponechá ve svých spisech.

62.2 Úpravy provedené po podání návrhu
Jestlie v dobì podání úprav podle èlánku 19 byl ji
návrh pøedloen, musí pøihlaovatel, nejlépe souèasnì
s podáním úprav Mezinárodnímu úøadu, podat také orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum kopii tìchto
úprav a kadého prohláení ve smyslu tohoto èlánku.
V kadém pøípadì musí Mezinárodní úøad ihned zaslat
kopii tìchto úprav a prohláení tomuto orgánu.

(b) Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
ihned oznámí pøihlaovateli datum pøijetí návrhu. Jestlie
se návrh povauje podle pravidel 54.4, 55.2(d), 58bis.1(b)
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a (3). Zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu vak
pøesto na takovou pøihláku nebo patent upozorní zpùsobem stanoveným v pravidlu 70.10.

Pravidlo 63
Minimální poadavky na orgány
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
63.1 Vymezení minimálních poadavkù
Minimální poadavky podle èlánku 32 (3) jsou tyto:
(i) národní úøad nebo mezivládní organizace musí
mít alespoò 100 zamìstnancù s plným pracovním úvazkem, kteøí mají dostateènou technickou kvalifikaci pro provádìní prùzkumu;
(ii) úøad nebo organizace musí mít u sebe alespoò minimální dokumentaci podle pravidla 34,
a to øádnì uspoøádanou pro úèely prùzkumu;
(iii) úøad nebo organizace musí mít personál
schopný provádìt prùzkum v poadovaných
technických oborech a s jazykovými znalostmi alespoò tìch jazykù, v nich je sepsána
nebo do nich je pøeloena minimální dokumentace podle pravidla 34.

Pravidlo 65
Tvùrèí øeení nebo øeení, které není nasnadì
65.1 Posouzení známého stavu techniky
Pro úèely èlánku 33 (3) vezme mezinárodní pøedbìný prùzkum v úvahu vztah kadého jednotlivého nároku
ke známému stavu techniky jako k celku. Vezme v úvahu
vztah nároku nejen k jednotlivým dokladùm nebo jejich
èástem posuzovaným oddìlenì, ale i jeho vztah ke kombinaci takových dokladù nebo jejich èástí, jsou-li takové
kombinace pro odborníka nasnadì.
65.2 Rozhodné datum
Pro úèely èlánku 33(3) je datum rozhodné pro posouzení tvùrèího øeení (øeení, které není nasnadì) datum podle pravidla 64.1.

Pravidlo 64
Známý stav techniky pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum

Pravidlo 66
Øízení pøed orgánem pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum

64.1 Známý stav techniky
(a) Pro úèely èlánku 33 (2) a (3) je známým stavem techniky ve, co bylo zpøístupnìno veøejnosti kdekoli ve svìtì v písemných materiálech (vèetnì výkresù a
jiných vyobrazení) za pøedpokladu, e k zpøístupnìní dolo
pøed rozhodným datem.

66.1 Podklad mezinárodního pøedbìného
prùzkumu
(a) S výhradou odstavcù (b) a (d) musí být mezinárodní pøedbìný prùzkum zaloen na mezinárodní
pøihláce, tak jak byla podána.

mená:

(b) Pøihlaovatel mùe pøedloit úpravy podle
ustanovení èlánku 34 v dobì podání návrhu, nebo s výhradou pravidla 66.4bis pøedtím, ne byla vyhotovena
zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu.

(b) Pro úèely odstavce (a) rozhodné datum zna(i) s výhradou bodu (ii) datum mezinárodního podání mezinárodní pøihláky, která je
pøedmìtem mezinárodního pøedbìného
prùzkumu;
(ii) uplatòuje-li mezinárodní pøihláka, která je
pøedmìtem mezinárodního pøedbìného
prùzkumu, oprávnìnì prioritu døívìjí pøihláky, datum podání takové døívìjí pøihláky.

(c) Úpravy podle èlánku 19, provedené pøedtím, ne byl návrh podán, musí být vzaty v úvahu pro
úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu, pokud
nejsou nahrazeny nebo zrueny úpravou podle ustanovení èlánku 34.
(d) Úpravy podle èlánku 19, provedené pøedtím,
ne byl návrh podán, a úpravy podle èlánku 34 pøedloené orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, musí být,
s výhradou pravidla 66.4bis pro úèely mezinárodního
pøedbìného prùzkumu vzaty v úvahu.

64.2 Nepísemné zveøejnìní
V pøípadech, kde ke zpøístupnìní veøejnosti dolo ústním sdìlením, pouitím, pøedvedením nebo jinými nepísemnými zpùsoby ("nepísemné zveøejnìní"), a datum takového nepísemného zveøejnìní je uvedeno v písemném
zveøejnìní, které bylo zpøístupnìno veøejnosti k datu, které je stejné nebo pozdìjí ne rozhodné datum, se nepísemné zveøejnìní nepovauje za souèást známého stavu
techniky pro úèely èlánku 33(2) a (3). Zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu vak pøesto na takové nepísemné zveøejnìní upozorní, zpùsobem stanoveným v pravidlu 70.9.

(e) Návrhy týkající se vynálezù, ve vztahu k nim
nebyla vyhotovena ádná mezinárodní reerní zpráva,
nemusí být pøedmìtem mezinárodního pøedbìného prùzkumu.
66.2 První písemný posudek orgánu pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum
(a) Jestlie orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum:
(i) má za to, e existuje situace podle èlánku
34.4;
(ii) má za to, e zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu by mìla být záporná,
pokud jde o nìkteré nároky, protoe vynález v nich uplatnìný není nový, neobsahuje tvùrèí øeení (nikoliv nasnadì jsoucí) nebo není prùmyslovì vyuitelný;
(iii) zjistí nedostatky ve formì nebo obsahu mezinárodní pøihláky podle této Smlouvy
nebo Provádìcího pøedpisu;

64.3 Nìkteré zveøejnìné doklady
V pøípadech, kdy pøihláka nebo patent, která by pøedstavovala známý stav techniky pro úèely èlánku 33(2) a
(3), kdyby byla zveøejnìna pøed rozhodným datem podle
pravidla 64.1, byla zveøejnìna k datu, které je stejné nebo
pozdìjí ne rozhodné datum, ale podaná pøed rozhodným datem, nebo uplatòovala-li se v ní priorita z døívìjí
pøihláky, která byla podána pøed rozhodným datem, nepovauje se taková zveøejnìná pøihláka nebo patent za
souèást známého stavu techniky pro úèely èlánku 33(2)
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semného posudku nebo zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, jestlie byly pøijaty poté, co tento orgán zaèal sestavovat posudek nebo zprávu.

(iv) má za to, e nìkterá úprava pøesahuje rozsah podstaty mezinárodní pøihláky tak, jak
byla podána;
(v) chce pøipojit ke zprávì o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu pøipomínky ke srozumitelnosti nárokù, popisu a výkresù
nebo k otázce, zda nároky mají plnou oporu v popisu;
(vi) má za to, e nárok se týká vynálezu, ve
vztahu k nìmu nebyla ádná mezinárodní reerní zpráva poøizována, a rozhodl
se neprovádìt mezinárodní pøedbìný prùzkum pokud jde o tento nárok, nebo
(vii) má za to, e výpis sekvence nukleotidù
a/ nebo aminokyselin nemá k dispozici
v takové formì, aby mohl být proveden
øádný mezinárodní pøedbìný prùzkum,

66.5 Úpravy
Kadá zmìna nárokù, popisu nebo výkresù, vèetnì
vyputìní nárokù nebo vyputìní èástí popisu nebo vyputìní nìkterých výkresù, se povauje za úpravu, ledae jde o nápravu zjevných omylù.
66.6 Neformální styk s pøihlaovatelem
Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum se mùe
kdykoli spojit s pøihlaovatelem neformálnì, a to telefonicky, písemnì nebo pøi osobním rozhovoru. Uvedený
orgán rozhodne podle úvahy, zda na ádost pøihlaovatele povolí více osobních rozhovorù, èi zda odpoví na
neformální písemné sdìlení pøihlaovatele.
66.7 Prioritní doklad
(a) Potøebuje-li orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum kopii pøihláky, její priorita se uplatòuje
v mezinárodní pøihláce, Mezinárodní úøad mu ji na ádost bez odkladu dodá. Neobdrí-li orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum kopii proto, e pøihlaovatel nesplnil poadavky podle pravidla 17.1, lze zprávu
o mezinárodním pøedbìném prùzkumu zpracovat tak, jako
by k uplatnìní priority nedolo.

zmínìný orgán to písemnì sdìlí pøihlaovateli.
Jestlie národní zákonodárství národního úøadu èinného
jako orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum nedovoluje, aby vícenásobnì závislé nároky byly sestaveny
zpùsobem odliným od toho, který je uveden ve druhé a
tøetí vìtì pravidla 6.4 (a), mùe orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum, v pøípadì, e není pouit tento zpùsob sestavení nárokù, uplatnit èlánek 34(4) (b). V takovém pøípadì to tento orgán písemnì sdìlí pøihlaovateli.

(b) Je-li pøihláka, její priorita se uplatòuje v mezinárodní pøihláce, v jazyce jiném ne v jazyce nebo
v jednom z jazykù orgánu pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum, mùe tento orgán, pokud je platnost uplatnìné
priority dùleitá pro vyjádøení názoru podle èlánku 33(1)
vyzvat pøihlaovatele, aby pøedloil pøeklad do tohoto
jazyka nebo do jednoho z tìchto jazykù, do dvou mìsícù
od data výzvy. Není-li v této lhùtì pøeklad pøedloen, lze
zprávu o mezinárodním pøedbìném prùzkumu zpracovat
tak, jako by k uplatnìní priority nedolo.

(b) Sdìlení obsahuje v plném rozsahu odùvodnìní stanoviska orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.
(c) Sdìlení obsahuje výzvu pøihlaovateli, aby
pøedloil písemnou odpovìï a pøípadnì úpravy.
(d) Sdìlení musí stanovit lhùtu pro odpovìï.
Lhùta musí být pøimìøená okolnostem. Je obvykle dvoumìsíèní od data sdìlení. V ádném pøípadì nesmí být kratí
ne jeden mìsíc od uvedeného data. Je alespoò dvoumìsíèní od uvedeného data, jestlie zpráva o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu je odesílána zároveò se sdìlením.
Nesmí být delí ne tøi mìsíce od uvedeného data, ale
mùe být na ádost pøihlaovatele podanou pøed uplynutím lhùty, prodlouena.

66.8 Forma úprav
(a) S výhradou odstavce (b) pøihlaovatel pøedloí náhradní list za kadý list mezinárodní pøihláky,
který se v dùsledku úpravy lií od listu, který byl pùvodnì podán. Dopis, kterým jsou doprovázeny náhradní listy, musí upozornit na rozdíly mezi nahrazovanými
listy a náhradními listy a mìl by také vysvìtlit dùvody
úprav.

66.3 Øádná odpovìï orgánu pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum
(a) Pøihlaovatel mùe odpovìdìt na výzvu orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum podle pravidla
66.2 (c) a okolností pøípadu tím, e provede úpravy nebo,
nesouhlasí-li s názorem tohoto orgánu, uvede dùvody,
pøípadnì obìma zpùsoby.

(b) Jestlie úprava spoèívá ve vyputìní nìkterých pasáí nebo v meních zmìnách nebo dodatcích,
náhradním listem podle odstavce (a) mùe být kopie pøísluného listu mezinárodní pøihláky obsahující zmìny
nebo dodatky za pøedpokladu, e nebudou nepøíznivì
ovlivnìny jasnost a zpùsobilost k pøímé reprodukci. Pokud nìkterá úprava spoèívá ve zruení celého listu, uvede se taková úprava v dopisu, ve kterém se také vysvìtlí
dùvody úpravy.

(b) Odpovìï se pøedkládá pøímo orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.
66.4 Dodateèná monost pøedloit úpravy
nebo dùvody
(a) Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
mùe vydat jeden nebo více dodateèných písemných
posudkù, pøièem platí pravidla 66.2 a 66.3.

66.9 Jazyk úprav
(a) S výhradou odstavcù (b) a (c), jestlie byla
mezinárodní pøihláka podána v jazyce jiném, ne je jazyk, ve kterém je zveøejnìna, kadá úprava, stejnì tak
jako kadý dopis podle pravidla 66.8, se pøedloí v jazyce
zveøejnìní.

(b) Na ádost pøihlaovatele mu mùe orgán pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum poskytnout jednu nebo
více dodateèných moností k pøedloení úprav nebo dùvodù.

(b) Jestlie je mezinárodní pøedbìný prùzkum
provádìn podle pravidla 55.2 na základì pøekladu mezinárodní pøihláky, musí být kadá zmìna, stejnì jako dopis ve smyslu odstavce (a), pøedloeny v jazyce tohoto
pøekladu.

66.4bis Zvaování úprav a dùvodù
Úpravy nebo dùvody nemusí být brány orgánem pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum v úvahu pro úèely pí148
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Zároveò urèí podle okolností lhùtu ke splnìní výzvy;
lhùta nesmí být kratí ne jeden mìsíc a delí ne dva
mìsíce od data výzvy.

(c) S výhradou pravidla 55.3, nebyly-li zmìna
nebo dopis pøedloeny v jazyce poadovaném podle odstavce (a) nebo (b), orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum, je-li to moné s ohledem na lhùtu stanovenou
pro poøízení zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, vyzve pøihlaovatele, aby pøedloil zmìnu nebo dopis v poadovaném jazyce ve lhùtì, která musí být pøimìøená podle okolností.

68.3 Dodateèné poplatky
(a) Èástku dodateèného poplatku za mezinárodní pøedbìný prùzkum podle èlánku 34(3) (a) stanoví pøísluný orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.
(b) Dodateèný poplatek za mezinárodní pøedbìný prùzkum podle èlánku 34(3) (a) se platí pøímo orgánu
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(d) Jestlie pøihlaovatel nevyhoví ve lhùtì podle
odstavce (c) výzvì k pøedloení zmìny v poadovaném
jazyce, zmìna nebude brána v úvahu pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu. Jestlie pøihlaovatel nevyhoví ve lhùtì podle odstavce (c) výzvì k pøedloení dopisu uvedeného v odstavci (a) v poadovaném jazyce,
dotyèná zmìna nemusí být vzata v úvahu pro úèely mezinárodního pøedbìného prùzkumu.

(c) Pøihlaovatel mùe zaplatit dodateèný poplatek se stíností, k ní se pøipojí odùvodnìné prohláení, e
mezinárodní pøihláka je v souladu s poadavkem jednotnosti vynálezu, nebo, e èástka poadovaného dodateèného poplatku je nadmìrná. Stínost pøezkoumá tøíèlenná
komise nebo jiná zvlátní stolice orgánu pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum nebo jiný pøísluný vyí orgán, který
potud, pokud zjistí, e stínost byla oprávnìná, rozhodne
o úplném nebo èásteèném vrácení dodateèného poplatku
pøihlaovateli. Na ádost pøihlaovatele se jak text stínosti, tak rozhodnutí o ní oznámí zvoleným úøadùm v pøíloze správy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu.

Pravidlo 67
Pøedmìt podle èlánku 34(4)(a)(i)
67.1 Vymezení
Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum není povinen provést mezinárodní pøedbìný prùzkum mezinárodní pøihláky potud, pokud jsou jejím pøedmìtem:
(i) vìdecké a matematické teorie;
(ii) odrùdy rostlin nebo zvíøat, nebo v podstatì
biologické postupy pro pìstování rostlin a
zvíøat a produkty tìchto postupù, ledae jde
o mikrobiologické postupy a produkty;
(iii) plány, pravidla nebo metody obchodní èinnosti, výkon ryze duevních úkonù nebo provozování her;
(iv) chirurgické a terapeutické metody pro léèení
lidí a zvíøat, jako i diagnostické metody;
(v) pouhé uvedení informací;
(vi) programy pro poèítaèe potud, pokud orgán pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum není vybaven k provádìní mezinárodního pøedbìného
prùzkumu na tyto programy.

(d) Èlenem tøíèlenné komise, zvlátní komise,
zvlátní stolice nebo pøísluného vyího orgánu, zmínìných v odstavci (c), nesmí být ten, kdo vydal rozhodnutí napadené stíností.
(e) Jestlie pøihlaovatel zaplatil podle odstavce
(c) dodateèný poplatek se stíností, mùe orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, poté co pøedem pøezkoumal oprávnìnost výzvy zaplatit dodateèný poplatek, poádat pøihlaovatele, aby zaplatil poplatek za pøezkouení
stínosti ("poplatek za stínost"). Poplatek za stínost
musí být zaplacen do jednoho mìsíce od data oznámení
výsledku pøezkoumání pøihlaovateli. Není-li poplatek za
stínost takto zaplacen, bude stínost povaována za
odvolanou. Poplatek za stínost bude navrácen pøihlaovateli, jestlie tøíèlenná komise, zvlátní stolice nebo
vyí orgán, zmínìné v ustanovení odstavce (c) zjistí, e
stínost byla zcela oprávnìná.

Pravidlo 68
Nedostatek jednotnosti vynálezu
(mezinárodní pøedbìný prùzkum)

68.4 Postup v pøípadì nedostateèného omezení
nárokù
Jestlie pøihlaovatel sice omezí nároky, vak nedostateènì pro splnìní poadavku jednotnosti vynálezu,
postupuje orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
podle èlánku 34 (3) (c).

68.1 Bez výzvy k omezení nebo zaplacení
Jestlie orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum zjistí,
e poadavek jednotnosti vynálezu není splnìn,
a nevyzve-li pøihlaovatele k omezení nárokù nebo k zaplacení dodateèných poplatkù, provede mezinárodní pøedbìný prùzkum s výhradou èlánku 34(4)(b) a pravidla 66.1(e)
na mezinárodní pøihláku jako celek, ale uvede v písemném
posudku a ve zprávì o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, e má za to, e poadavek jednotnosti vynálezu nebyl
splnìn a udá pro tento svùj názor dùvody.

68.5 Hlavní vynález
V pøípadì pochybnosti, který vynález je hlavním vynálezem pro úèely èlánku 34(3)(c), se povauje vynález
uvedený v nárocích na prvním místì za hlavní vynález.
Pravidlo 69
Zahájení a lhùta pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum

68.2 Výzva k omezení nebo zaplacení
Zjistí-li orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum,
e nebyl splnìn poadavek jednotnosti vynálezu, a rozhodne se vyzvat pøihlaovatele, aby podle své volby buï
omezil nároky, nebo zaplatil dodateèné poplatky, musí
uvést alespoò jednu monost omezení, která by podle
názoru orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum odpovídala platnému poadavku, a stanovit výi dodateèných poplatkù a udat dùvody, pro nì mezinárodní pøihláka nesplòuje poadavek jednotnosti vynálezu.

69.1 Zahájení mezinárodního pøedbìného
prùzkumu
(a) S výhradou odstavcù (b) a (e) zahájí orgán
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum mezinárodní pøedbìný prùzkum, má-li k dispozici jak návrh, tak mezinárodní reerní zprávu nebo sdìlení o rozhodnutí orgánu
pro mezinárodní reeri podle èlánku 17(2)(a), e mezinárodní reerní zpráva zpracována nebude.
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(d) Jestlie se nároky vztahují k vynálezùm, na
které nebyla zpracována mezinárodní reerní zpráva
a nebyly proto pøedmìtem mezinárodního pøedbìného
prùzkumu, musí to být ve zprávì o mezinárodním pøedbìném prùzkumu uvedeno.

(b) Jestlie pøísluný orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum je souèástí tého národního úøadu nebo
mezivládní organizace, jako pøísluný orgán pro mezinárodní reeri, mùe mezinárodní pøedbìný prùzkum, jestlie si to orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum pøeje
a s výhradou odstavce (d), být zahájen zároveò s mezinárodní reerí.

70.3 Oznaèení
Ve zprávì musí být oznaèen orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum, který ji zpracoval, uvedením názvu
tohoto orgánu, a mezinárodní pøihláka uvedením jejího
èísla, jména pøihlaovatele a data mezinárodního podání.

(c) Jestlie prohláení týkající se úprav obsahuje
údaj, e mají být vzaty v úvahu úpravy podle èlánku 19
[pravidlo 53.9(a)(i)], orgán pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum nezahájí mezinárodní pøedbìný prùzkum døíve,
dokud neobdrí kopii dotyèných úprav.

70.4 Data
Ve zprávì se uvede:
(i) datum, kdy byl podán návrh; a
(ii) datum zprávy; to je datum, kdy byla zpráva
dokonèena.

(d) Jestlie prohláení týkající se úprav obsahuje
údaj, e zahájení mezinárodního pøedbìného prùzkumu
bylo odloeno [pravidlo 53.9(b)], orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum nezahájí mezinárodní pøedbìný prùzkum pøed
(i) obdrením kopie úprav podle èlánku 19,
(ii) obdrením oznámení od pøihlaovatele, e
nehodlá provést úpravy podle èlánku 19,
nebo
(iii) uplynutím 20 mìsícù od data priority,
podle toho, k èemu dojde døív.

70.5 Zatøídìní
(a) Ve zprávì se znovu uvede zatøídìní podle pravidla 43.3, jestlie orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum s tímto zatøídìním souhlasí.
(b) Jinak uvede orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum zatøídìní, které povauje za správné, a to alespoò podle mezinárodního patentového tøídìní.
70.6 Údaj podle èlánku 35(2)
(a) Údaj podle èlánku 35(2) tvoøí slova "ANO"
nebo "NE" nebo odpovídající slova v jazyce zprávy, nebo
nìjaké vhodné znaèky stanovené v Administrativní smìrnici, k nim se pøipojí pøípadné citace, vysvìtlení nebo
pøipomínky podle poslední vìty èlánku 35(2).

(e) Jestlie prohláení týkající se úprav obsahuje
údaj, e úpravy podle èlánku 34 jsou pøedkládány
s návrhem [pravidlo 53.9(c)], avak ve skuteènosti nebyly takové úpravy pøedloeny, nezahájí orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum mezinárodní pøedbìný prùzkum pøedtím, ne obdrí úpravy nebo pøed uplynutím
lhùty stanovené ve výzvì podle pravidla 60.1(g), podle
toho, k èemu dojde døíve.

(b) Není-li splnìno nìkteré ze tøí kritérií uvedených v èlánku 35(2) tj. novost, tvùrèí øeení (nikoliv nasnadì jsoucí) a prùmyslová vyuitelnost, je stanovisko
záporné. Je-li v takovém pøípadì splnìno jen nìkteré kritérium, uvede se to ve zprávì.

69.2 Lhùta pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
Lhùta pro zpracování zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu je:
(i) 28 mìsícù od data priority nebo
(ii) osm mìsícù od data zaplacení poplatkù podle
pravidel 57.1 a 58.1(a) nebo
(iii) osm mìsícù od data, kdy orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum obdrel pøeklad
pøedloený podle pravidla 55.2,
podle toho, která lhùta uplyne jako poslední.

70.7 Citace podle èlánku 35(2)
(a) Zpráva obsahuje citaci dokladù, které jsou závané pro podporu závìrù uèinìných podle èlánku 35(2),
a ji jsou, nebo nejsou tyto doklady citované ve zprávì
o mezinárodní reeri. Dokumenty citované ve zprávì
o mezinárodní reeri mohou být citovány ve zprávì pouze
tehdy, jsou-li povaovány orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum za závané.
(b) Ustanovení pravidla 43.5(b) a (e) platí i pro
zprávu.

Pravidlo 70
Zpráva o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu

70.8 Vysvìtlení podle èlánku 35(2)
Administrativní smìrnice obsahuje pokyny pro pøípady, v nich je, nebo není tøeba uvádìt vysvìtlení ve
smyslu èlánku 35(2), a formu takových vysvìtlení. Tyto
pokyny se budou øídit tìmito zásadami:
(i) vysvìtlení se uvede vdy, kdy je stanovisko
k nìkterému nároku záporné;
(ii) vysvìtlení se uvede vdy, kdy je stanovisko
kladné, ledae byl nìkterý materiál citován
z dùvodù snadno zjistitelných nahlédnutím
do citovaného materiálu;
(iii) vysvìtlení se zpravidla uvede v pøípadì zmínìném v poslední vìtì pravidla 70.6(b).

70.1 Vymezení
Pro úèely tohoto pravidla se pojem "zpráva" rozumí
zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu.
70.2 Podklad zprávy
(a) Dolo-li k úpravì nárokù, pak vychází zpráva
z upravených nárokù.
(b) Byla-li podle pravidla 66.7(a) nebo (b) zpráva
zpracována tak, jako by nedolo k uplatnìní priority, musí
se to v ní uvést.
(c) Má-li orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum za to, e nìkterá úprava pøesahuje rozsah vynálezu pøi podání mezinárodní pøihláky, zpracuje zprávu tak,
jako by k úpravì nedolo, a uvede to ve zprávì. Uvede
i dùvody, proè podle jeho mínìní úprava rozsah pøesahuje.

70.9 Nepísemné zveøejnìní
Nepísemné zveøejnìní obsaené ve zprávì podle pravidla 64.2 se uvede oznaèením druhu, data, kdy písemné
zveøejnìní se zmínkou o nepísemném zveøejnìní bylo zpøí150
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stupnìno veøejnosti, a data, kdy k tomuto nepísemnému
zveøejnìní dolo.

66.8(b), pøiloeny ke zprávì. Úpravy podle èlánku 19, které jsou povaovány za zruené úpravami podle èlánku
34, a dopisy podle pravidla 66.8 se nepøikládají.

70.10 Nìkteré zveøejnìné doklady
Kadá zveøejnìná pøihláka a kadý patent uvedený
ve zprávì podle pravidla 64.3, se uvedou jako takové
a pøipojí se údaj o datu jejich zveøejnìní, datu podání a
pøípadnì uplatnìné prioritì. Pokud jde o datum priority,
mùe se ve zprávì uvést, e priorita nebyla podle názoru
orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum uplatnìna
oprávnìnì.

70.17 Jazyky, zprávy a pøílohy
Zpráva a vechny pøílohy jsou v jazyce, ve kterém je
mezinárodní pøihláka, které se týkají, zveøejnìná, nebo
jestlie byl mezinárodní pøedbìný prùzkum provádìn
podle pravidla 55.2 na základì pøekladu mezinárodní
pøihláky, v jazyce tohoto pøekladu.
Pravidlo 71
Pøedání zprávy o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu

70.11 Zmínka o úpravách
Byly-li u orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
provedeny úpravy, uvede se to ve zprávì. Dolo-li v dùsledku úprav k vyputìní celého listu, upøesní se to rovnì ve zprávì.

71.1 Pøíjemci
Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum pøedá
stejného dne jedno vyhotovení zprávy o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu Mezinárodnímu úøadu a jedno
vyhotovení pøihlaovateli, a to vèetnì pøípadných pøíloh.

70.12 Zmínka o urèitých nedostatcích
a jiných vìcech
Jestlie má orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum za to, e v dobì vypracování zprávy:
(i) mezinárodní pøihláka obsahuje nìkterý nedostatek ve smyslu pravidla 66.2(a)(iii), uvede to ve zprávì s odùvodnìním;
(ii) mezinárodní pøihláka vyaduje pøipojení pøipomínek uvedených v pravidle 66.2(a)(v), mùe to
uvést ve zprávì, a jestlie tak uèiní, musí pro
svùj názor ve zprávì uvést odùvodnìní;
(iii) existuje nìkterá ze situací podle èlánku 34(4),
uvede tento názor a odùvodnìní k nìmu ve
zprávì;
(iv) není k dispozici výpis sekvence nukleotidù
a/nebo aminokyselin v takové formì, aby mohl
být proveden øádný mezinárodní pøedbìný
prùzkum, uvede to ve zprávì.

71.2 Kopie citovaných materiálù
(a) ádost podle èlánku 36 (4) lze pøedloit kdykoli po dobu sedmi let od data mezinárodního podání
mezinárodní pøihláky, které se zpráva o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu týká.
(b) Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
mùe od úèastníka (pøihlaovatele nebo zvoleného úøadu), který ádost podal, ádat úhradu nákladù za obstarání a zaslání kopií. Výi nákladù za obstarání upraví
dohody podle èlánku 32(2) uzavøené mezi orgánem pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum a Mezinárodním úøadem.
(c) (zrueno)
(d) Kadý orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum mùe vykonávat své povinnosti podle odstavcù (a)
a (b) prostøednictvím jiné úøadovny, která vùèi nìmu nese
odpovìdnost.

70.13 Poznámky týkající se jednotnosti vynálezu
Jestlie pøihlaovatel zaplatil dodateèné poplatky za
mezinárodní pøedbìný prùzkum, nebo jestlie byla mezinárodní pøihláka nebo mezinárodní pøedbìný prùzkum
omezeny podle èlánku 34(3), uvede se to ve zprávì. Tam,
kde byl mezinárodní pøedbìný prùzkum proveden pouze
na omezené nároky [èlánek 34(3)(a)] nebo pouze na hlavní
vynález [èlánek 34(3)(c)], uvede se ve zprávì, které èásti
mezinárodní pøihláky byly a které èásti mezinárodní pøihláky nebyly pøedmìtem mezinárodního pøedbìného
prùzkumu. Zpráva musí obsahovat údaje podle pravidla
68.1, jestlie orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
nevyzval pøihlaovatele k omezení nárokù nebo k zaplacení dodateèných poplatkù.

Pravidlo 72
Pøeklad zprávy o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu
72.1 Jazyky
(a) Kadý zvolený stát mùe poadovat, aby zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, zpracovaná
v jazyce jiném ne je úøední jazyk nebo jeden z úøedních
jazykù jeho národního úøadu, byla pøeloena do angliètiny.

70.14 Zmocnìný úøedník
Ve zprávì se uvede jméno úøedníka orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, který je zodpovìdný za tuto
zprávu.

(b) Takový poadavek je tøeba oznámit Mezinárodnímu úøadu, který jej bez odkladu uveøejní ve Vìstníku.
72.2 Kopie pøekladu pro pøihlaovatele
Mezinárodní úøad pøedá kopii pøekladu podle pravidla 72.1(a) zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu
pøihlaovateli zároveò s postoupením tohoto pøekladu
pøíslunému zvolenému úøadu nebo úøadùm.

70.15 Forma
Poadavky na vnìjí formu zprávy upraví Administrativní smìrnice.
70.16 Pøílohy ke zprávì
Kadý náhradní list podle pravidla 66.8(a) nebo (b),
kadý náhradní list obsahující úpravy podle èlánku 19 a
kadý náhradní list obsahující opravy zjevných omylù
stvrzených podle pravidla 91.1(e)(iii) musí být, pokud
nejsou nahrazeny pozdìji pøedloenými listy nebo úpravami spoèívajícími ve zruení celých listù podle pravidla

72.3 Pøipomínky k pøekladu
Pøihlaovatel mùe podat písemné pøipomínky k chybám,které jsou podle jeho názoru v pøekladu zprávy
o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, pøièem kopii pøipomínek zale kadému pøíslunému zvolenému úøadu a
Mezinárodnímu úøadu.
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(iv) pro úèely èlánku 39(1), jestlie byla zpracována zpráva o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, bude pøeklad kadé úpravy podle èlánku 19 poadován pouze tehdy, jestlie je tato
úprava pøiloena ke zprávì.

Pravidlo 73
Pøedání zprávy o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu
73.1 Pøíprava kopií
Mezinárodní úøad vyhotoví kopie dokladù pøedávaných podle èlánku 36 (3) (a).

76.6 Pøechodné ustanovení
Jestlie k datu 12. èervence 1991 není ustanovení pravidla 76.5(iv) sluèitelné s národním zákonodárstvím zvoleného úøadu, pokud jde o upravené nároky podle ustanovení èlánku 19, nebude pravidlo 76.5(iv) aplikováno
v tomto ohledu na tento zvolený úøad, pokud bude nesluèitelnost s tímto zákonodárstvím pokraèovat a jestlie
zmínìný úøad o tom informuje Mezinárodní úøad do 31.
prosince 1991. Dolé oznámení bude ihned Mezinárodním úøadem zveøejnìno ve Vìstníku.

73.2 Lhùta pro pøedání
Pøedání podle èlánku 36(3) (a) se provede co nejdøíve, jak je to moné, avak ne døív ne pøedání podle
èlánku 20.
Pravidlo 74
Pøeklady pøíloh ke zprávì o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu a jejich pøedloení

Pravidlo 77
Oprávnìní podle èlánku 39(1)(b)

74.1 Obsah pøekladu a lhùta k jeho pøedloení
(a) Poaduje-li zvolený úøad pøedloení pøekladu
mezinárodní pøihláky podle èlánku 39(1), pøihlaovatel
pøedloí ve lhùtì podle èlánku 39(1) pøeklad kadého náhradního listu uvedeného v pravidle 70.16 a pøiloeného
ke zprávì o mezinárodním pøedbìném prùzkumu, pokud
takový list je v jazyce poadovaného pøekladu mezinárodní pøihláky. Stejná lhùta se pouije i tehdy, jestlie
pøedloení pøekladu mezinárodní pøihláky zvolenému úøadu musí být uskuteènìno s ohledem na prohláení podle
èlánku 64(2)(a), (i) ve lhùtì podle èlánku 22.

77.1 Výkon oprávnìní
(a) Kadý smluvní stát, který stanoví lhùtu delí,
ne je lhùta stanovená v èlánku 39 (1) (a), oznámí takto
stanovenou lhùtu Mezinárodnímu úøadu.
(b) Oznámení, které dolo Mezinárodnímu úøadu
podle odstavce (a), uveøejní Mezinárodní úøad bez odkladu ve Vìstníku.
(c) Oznámení o zkrácení døíve stanovené lhùty
platí pro návrhy podané po uplynutí tøí mìsícù od data,
kdy bylo oznámení uveøejnìno.

(b) Jestlie pøedloení podle èlánku 39(1) pøekladu mezinárodní pøihláky není zvoleným úøadem poadováno, mùe tento úøad poadovat na pøihlaovateli, aby
pøedloil ve lhùtì podle tohoto èlánku pøeklad, do jazyka,
ve kterém byla mezinárodní pøihláka zveøejnìna, kadého náhradního listu podle pravidla 70.16, který je pøedloen ke zprávì o mezinárodním pøedbìném prùzkumu a
není v tomto jazyce.

(d) Oznámení o prodlouení døíve stanovené lhùty
platí od data, kdy je Mezinárodní úøad uveøejní ve Vìstníku pro návrhy, které jsou v té dobì v øízení a pro návrhy podané pozdìji, ledae smluvní stát stanoví pozdìjí
datum platnosti oznámení.
Pravidlo 78
Úprava nárokù, popisu a výkresù
u zvolených úøadù

Pravidlo 75
(zrueno)
Pravidlo 76
Vyhotovení, pøeklad a poplatek
podle èlánku 39(1);
pøeklad prioritního dokladu

78.1 Lhùta, v pøípadì dolo-li k volbì pøed
uplynutím 19 mìsícù od data priority
(a) Dolo-li k volbì smluvního státu pøed uplynutím 19 mìsícù od data priority, vykoná pøihlaovatel,
pokud si to pøeje, své právo podle èlánku 41 na úpravu
nárokù, popisu a výkresù u dotyèného zvoleného úøadu
do jednoho mìsíce od splnìní poadavkù podle èlánku
39(1)(a), s podmínkou, e nedolo-li k pøedání zprávy
o mezinárodním pøedbìném prùzkumu ve smyslu èlánku
36(1) pøed uplynutím lhùty podle èlánku 39, musí vykonat své právo nejpozdìji do ètyø mìsícù po této lhùtì.
V kadém pøípadì mùe pøihlaovatel vykonat své právo
kdykoli, jestlie to dovoluje národní zákonodárství pøísluného státu.

76.1 (zrueno)
76.2 (zrueno)
76.3 (zrueno)
76.4 Lhùta pro pøeklad prioritního dokladu
Pøihlaovatel není povinen pøedloit ádnému zvolenému úøadu pøeklad prioritního dokladu pøed uplynutím
pøísluné lhùty podle èlánku 39.

e:

76.5 Pouití pravidel 22.1(g), 49 a 51bis
Pravidla 22.1(g), 49 a 51bis se pouijí s podmínkou,

b) V kadém zvoleném státì, ve kterém národní
zákonodárství stanoví, e prùzkum se zahajuje pouze na
zvlátní ádost, mùe národní zákonodárství stanovit, e
lhùta nebo doba, ve které mùe pøihlaovatel vykonat
právo podle èlánku 41, bude, jestlie je volba smluvního
státu uskuteènìna pøed uplynutím 19 mìsícù od data priority, stejná jako dovoluje národní zákonodárství k pøedloení úprav v pøípadì prùzkumu národních pøihláek na
zvlátní ádost, s podmínkou, e tato lhùta neuplyne pøed,
nebo tato doba nenastane pøed uplynutím lhùty podle
odstavce (a).

(i) urèený úøad, pøípadnì urèený stát se povauje za zvolený úøad, pøípadnì za zvolený stát;
(ii) kadý odkaz v uvedených pravidlech na èlánek 22 nebo èlánek 24(2) bude povaován za
odkaz na èlánek 39(1) nebo èlánek 39(3);
(iii) slova "mezinárodní pøihláky podané", uvedená v pravidle 49.1(c) se nahrazují slovy "návrh podaný";
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nebo organizace není pøístupná veøejnosti pro vyøizování
úøedních záleitostí, nebo na den, kdy se v místì sídla takového úøadu nebo organizace nedoruèuje obyèejná poty, uplyne takové období nejbliím následujícím dnem,
kdy obì shora uvedené okolnosti odpadly.

78.2 Lhùta, dolo-li k volbì po uplynutí 19 mìsícù
od data priority
Dolo-li k volbì smluvního státu po uplynutí 19 mìsícù od data priority a pøihlaovatel chce provést úpravy
podle èlánku 41, platí lhùta pro provedení úprav podle
èlánku 28.

80.6 Datum dokladù
Zaèíná-li období dnem, kterým je datován nìjaký doklad nebo dopis vypravovaný z národního úøadu nebo mezivládní organizace, mùe kadý úèastník, který na tom má
právní zájem, prokázat, e takový doklad nebo dopis byl
podán k potovní pøepravì pozdìji, a v tom pøípadì se datum skuteèného podání k potovní pøepravì povauje pro
poèítání èasu za datum, kdy období zaèíná. Pøedloí-li pøihlaovatel, bez ohledu na datum, kdy uvedený doklad nebo
dopis byl podán k potovní pøepravì, národnímu úøadu nebo
mezivládní organizaci uspokojivý dùkaz o tom, e doklad
nebo dopis doel po více ne sedmi dnech ode dne, kterým
je datován, bude národní úøad nebo mezivládní organizace
pøísluné období posuzovat tak, jako e uplyne o takový
poèet dnù pozdìji, který pøesahuje sedm dnù ode dne, kterým je doklad nebo dopis datován, do dne, kdy doel.

78.3 Uitné vzory
Ustanovení pravidel 6.5 a 13.5 se pøimìøenì pouije
u zvolených úøadù. Dolo-li k volbì pøed uplynutím
19 mìsícù od data priority, odkaz na lhùtu podle èlánku
22 se nahrazuje odkazem na lhùtu podle èlánku 39.

ÈÁST D
Pravidla, která se týkají hlavy III Smlouvy
Pravidlo 79
Kalendáø
79.1 Datování
Pøihlaovatelé, národní úøady, pøijímací úøady, orgány pro mezinárodní reeri a pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum a Mezinárodní úøad uívají pro úèely Smlouvy
a Provádìcího pøedpisu dat podle køesanského letopoètu a gregoriánského kalendáøe; pouívají-li jiných letopoètù nebo kalendáøù, uvedou i údaje køesanského letopoètu a gregoriánského kalendáøe.

80.7 Konec pracovního dne
(a) Období, uplývající urèitým dnem, uplyne
v okamiku, kdy u národního úøadu nebo mezivládní organizace, kde musí být podán doklad nebo zaplacen poplatek, konèí úøední hodiny.
(b) Kadý úøad nebo organizace mùe ustanovení
v odstavci (a) prodlouit a do pùlnoci rozhodného dne.

Pravidlo 80
Poèítání lhùt

Pravidlo 81
Zmìna lhùt stanovených Smlouvou

80.1 Roèní èasová období
Je-li období stanoveno na jeden rok nebo na urèitý poèet rokù, poèítání èasu zaèíná dnem následujícím po dni,
kdy nastala rozhodná skuteènost, a období uplyne
v pøísluném dalím roce, a to v mìsíci, který má stejné jméno, a dnem, který má stejné èíslo jako mìsíc a den, kdy
nastala rozhodná skuteènost; nemá-li takový mìsíc den stejného èísla, období uplyne posledním dnem tohoto mìsíce.

81.1 Návrh
(a) Kadý smluvní stát nebo generální øeditel
mùe navrhnout zmìny lhùt podle èlánku 47 (2).
(b) Návrhy smluvních státù se pøedkládají generálnímu øediteli.
81.2 Rozhodnutí uèinìné Shromádìním
(a) Má-li o návrhu rozhodnout Shromádìní, zale generální øeditel jeho text vem smluvním státùm alespoò dva mìsíce pøed zasedáním Shromádìní, na jeho
poøad bude návrh zaøazen.

80.2 Mìsíèní èasová období
Je-li období stanoveno na jeden mìsíc nebo na urèitý
poèet mìsícù, poèítání èasu zaèíná dnem následujícím po
dni, kdy nastala rozhodná skuteènost, a období uplyne
v pøísluném dalím mìsíci, a to dnem, který má stejné
èíslo jako den, kdy nastala rozhodná skuteènost; nemá-li
takový mìsíc den stejného èísla, období uplyne posledním dnem tohoto mìsíce.

(b) Pøi projednávání návrhu na Shromádìní mùe
být návrh pozmìnìn nebo navreny následné zmìny.
(c) Návrh je pøijat, jestlie ádný ze smluvních státù
pøítomných v dobì hlasování proti nìmu nehlasuje.

80.3 Denní èasová období
Je-li období stanoveno urèitým poètem dní, poèítání èasu
zaèíná dnem následujícím po dni, kdy nastala rozhodná skuteènost, a období uplyne dnem, který je poslední v poètu.

81.3 Písemné hlasování
(a) Má-li dojít k písemnému hlasování, zale generální øeditel vem smluvním státùm vedle návrhu i písemné
sdìlení s výzvou, aby svùj hlas odevzdaly písemnì.

80.4 Místní data
(a) Datum rozhodné pro zaèátek poèítání èasu je
datum, které platí v urèitém místì v dobì, kdy nastala
rozhodná skuteènost,

(b) Ve výzvì bude stanovena lhùta, v ní musí
Mezinárodnímu úøadu dojít odpovìï s odevzdaným písemným hlasem. Tato lhùta nesmí být kratí ne tøi mìsíce od data výzvy.

(b) Datum, jím období uplyne, je datum, které
platí v místì, kde se musí podat poadovaný doklad nebo
zaplatit poadovaný poplatek.

(c) Odpovìdi musí být kladné nebo záporné. Návrhy zmìn a pouhé poznámky se nepovaují za hlasy.

80.5 Uplynutí lhùty v den pracovního klidu
Spadá-li okamik uplynutí nìjakého období,
v nìm má nìjaký doklad nebo poplatek dojít národnímu
úøadu nebo mezivládní organizaci na den, kdy takový úøad

(d) Návrh se povauje za pøijatý, jestlie ádný ze
smluvních státù nehlasuje proti zmìnì a jestlie alespoò
polovina smluvních státù vyjádøí buï souhlas, nebo nedostatek zájmu, nebo se zdrí hlasování.
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Pravidlo 82bis
Omluva nedodrení lhùty státem
urèeným nebo zvoleným

Pravidlo 82
Nepravidelnosti v potovním styku
82.1 Zpodìní nebo ztráta potovní zásilky
(a) Kadý úèastník, který na tom má právní zájem, mùe pøedloit dùkaz o tom, e doklad nebo dopis
podal k potovní pøepravì pìt dní pøed uplynutím lhùty.
S výjimkou pøípadu, kde pozemní nebo lodní pota dojde zpravidla do místa urèení do dvou dnù od podání,
nebo pøípadnì tam, kde není k dispozici letecká pota,
lze takový dùkaz pøedloit jedinì pøi pouití letecké poty.
V kadém pøípadì vak lze dùkaz pøedloit jedinì tehdy,
lo-li o zásilku podanou doporuèenì.

82bis 1 Pojem "lhùta" v èlánku 48 (2)
Pod pojem "lhùta" v èlánku 48 (2) se rozumí
(i) kadá lhùta stanovená ve Smlouvì nebo
v tomto Provádìcím pøedpise;
(ii) kadá lhùta stanovená pøijímacím úøadem, orgánem pro mezinárodní reeri, orgánem pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum nebo Mezinárodním úøadem nebo lhùta, kterou mùe
aplikovat pøijímací úøad podle svého národního zákonodárství;
(iii) kadá lhùta stanovená urèeným nebo zvoleným
úøadem a lhùta, kterou mùe takový úøad aplikovat podle svého národního zákonodárství,
pokud se týká úkonù, pøed takovým úøadem.

(b) Jestlie bylo národnímu úøadu nebo mezinárodní organizaci, jim byla zásilka adresována, uspokojivì prokázáno podání zásilky k potovní pøepravì, bude
opodìní pøijetí prominuto; jestlie se doklad nebo dopis
ztratily v prùbìhu potovní pøepravy, dovolí uvedené
orgány, aby jim bylo pøedloeno nové vyhotovení, s podmínkou, e zainteresovaná strana uspokojivì prokáe, e
doklad nebo dopis, nabízený jako náhrada, jsou totoné
se ztraceným dokladem nebo dopisem.

82bis 2 Navrácení v pøedelý stav a dalí
ustanovení, jich se týká èlánek 48(2)
Ustanovení národního zákonodárství podle èlánku
48(2), která urèenému nebo zvolenému státu umoní
omluvit nedodrení lhùt, jsou ta ustanovení, která upravují navrácení v pøedelý stav, obnovu øízení, restituci in
integrum nebo pokraèování v øízení, i kdy nebyla dodrena lhùta, a vekerá jiná ustanovení o prodluování lhùt
nebo o prominutí jejich zamekání.

(c) V pøípadech uvedených v odstavci (b) se dùkaz o vèasném podání k potovní pøepravì a tam, kde
dolo ke ztrátì dokladù nebo dopisu, náhradní doklad
nebo dopis vèetnì dùkazu totonosti pøedloí do jednoho mìsíce od data, kdy úèastník zjistil nebo pøi øádné
péèi mohl zjistit zpodìní nebo ztrátu avak nejpozdìji
do esti mìsícù po uplynutí zmekané lhùty.

Pravidlo 82ter
Oprava chyb pøijímacího úøadu
nebo Mezinárodního úøadu

(d) Kadý národní úøad nebo mezinárodní organizace, které oznámily mezinárodnímu úøadu, e budou k pøepravì dokladù nebo dopisù pouívat dodávací sluby jiné,
ne jsou potovní orgány, musí aplikovat ustanovení odstavcù (a) a (c), jako kdyby dodávací slubou byl potovní
orgán. V takovém pøípadì nebude pouita z odstavce (a)
poslední vìta, ale mùe být pouze nabídnut dùkaz, jestlie
byly dodávací slubou zaznamenány podrobnosti podání
v dobì podání. Oznámení mùe obsahovat údaj o tom, e se
vztahuje pouze na pøepravu urèitými dodávacími slubami
nebo dodávacími slubami, které vyhovují urèitým kritériím.
Tuto informaci zveøejní Mezinárodní úøad ve Vìstníku.

82ter 1 Chyby v datu mezinárodního podání
a v datu uplatnìné priority
Jestlie pøihlaovatel urèenému nebo zvolenému úøadu uspokojivì prokáe, e datum mezinárodního podání je
nesprávné v dùsledku chyby pøijímacího úøadu nebo e
pøijímací úøad nebo Mezinárodní úøad chybnì povaoval
uplatnìní priority za neprovedené, a jestlie jde o takovou
chybu, kterou by urèený nebo zvolený úøad sám opravil
podle národního zákonodárství nebo národní praxe, kdyby se jí dopustil, pak uvedený úøad tuto chybu opraví
a projedná mezinárodní pøihláku, jako by ji bylo pøiznáno
opravené datum mezinárodního podání nebo jakoby se
uplatnìní priority nepovaovalo za neprovedené.

(e) Kadý národní úøad nebo mezinárodní organizace mohou postupovat podle odstavce (d):
(i) i kdy pøípadnì pouité dodávací sluby
nepatøí mezi takto specifikované nebo nevyhovují stanoveným kritériím v oznámení podle odstavce (d), nebo
(ii) i kdy tento úøad nebo organizace nezaslaly Mezinárodnímu úøadu oznámení podle odstavce (d).

Pravidlo 83
Právo vystupovat pøed mezinárodními
orgány
83.1 Dùkaz práva
Mezinárodní úøad, pøísluný orgán pro mezinárodní
reeri a pøísluný orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum mohou poadovat pøedloení dùkazu o právu podle
èlánku 49.

82.2 Pøeruení potovního styku
(a) Kadý úèastník, který má na tom právní zájem, mùe pøedloit dùkaz o tom, e v posledních deseti
dnech pøed uplynutím lhùty dolo v místì jeho bydlitì,
podnikání nebo pobytu pøeruení potovního styku
v dùsledku války, revoluce, obèanských nepokojù, stávky, pøírodní pohromy nebo jiného podobného dùvodu.

83.1bis Pøípad, kdy Mezinárodní úøad
je pøijímacím úøadem
(a) Kadá osoba, která má právo vystupovat pøed
národním úøadem smluvního státu nebo úøadem èinným
pro tento stát, v nìm má pøihlaovatel, nebo je-li více
pøihlaovatelù, alespoò jeden z tìchto pøihlaovatelù pobyt nebo jeho je obèanem, je oprávnìna vystupovat, co
se týèe mezinárodní pøihláky, pøed Mezinárodním úøadem
èinným jako pøijímací úøad podle pravidla 19.1(a)(iii).

(b) Uzná-li národní úøad nebo mezivládní organizace, jimi byla zásilka adresována, dùkaz za uspokojivý,
promine opodìný pøíjem, avak jen tehdy, kdy úèastník uspokojivì prokáe, e zásilku podal k potovní pøepravì do pìti dnù po obnovení potovního styku. Pravidlo 82.1(c) platí pøimìøenì.
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(b) Kadá osoba, která má právo vystupovat pøed
Mezinárodním úøadem èinným jako pøijímací úøad, je oprávnìna, co se týèe mezinárodní pøihláky, vystupovat pøed
Mezinárodním úøadem èinným ve vech jeho dalích funkcích a pøed pøísluným orgánem pro mezinárodní reeri
a pøísluným orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(iv) informace od urèených nebo zvolených
úøadù, pokud Mezinárodnímu úøadu dojdou a v rozsahu, v jakém mu dojdou,
o tom, zda byly splnìny poadavky èlánkù 22 nebo 39, pokud jde o mezinárodní
pøihláky obsahující urèení nebo volbu pøísluného úøadu;
(v) vekeré jiné uiteèné informace pøedepsané Administrativní smìrnicí, pokud k nim
není pøístup Smlouvou nebo Provádìcím
pøedpisem zakázán.

83.2 Informace
(a) Národní úøad nebo mezinárodní organizace
poskytne na ádost Mezinárodnímu úøadu, pøíslunému
orgánu pro mezinárodní reeri nebo pøíslunému orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum informaci o tom,
zda urèitá osoba, o ní se tvrdí, e má právo pøed národním úøadem nebo mezinárodní organizací vystupovat, toto
právo skuteènì má.

(b) Údaje uvedené v odstavci (a) budou k dispozici ve dvou formách:
(i) jako Vìstník v papírové formì, který bude
obsahovat údaje uvedené v Administrativní smìrnici pøevzaté z titulní stránky broury zveøejnìné podle pravidla 48 ("bibliografické údaje") a skuteènosti uvedené
v odstavci (a)(i) a (v);
(ii) jako Vìstník v elektronické formì, který
bude obsahovat bibliografické údaje, pøípadnì výkres zobrazený na titulní stránce
a anotaci.

(b) Tato informace je pro Mezinárodní úøad, orgán pro mezinárodní reeri a orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum závazná.

ÈÁST E
Pravidla, která se týkají hlavy V Smlouvy

86.2 Jazyky; pøístup k Vìstníku
(a) Vìstník v papírové formì bude vycházet ve
dvojjazyèném (anglickém a francouzském) vydání. Bude
se vydávat i v jiných jazycích, budou-li náklady s tím
spojené zajitìny prodejem nebo subvencemi.

Pravidlo 84
Výlohy delegací
84.1 Výlohy, které nesou vlády
Výlohy delegace, která se úèastní práce orgánu zøízeného touto smlouvou nebo podle ní, nese vláda, která
ji jmenovala.

(b) Shromádìní mùe rozhodnout, e se Vìstník bude vydávat v jiných jazycích ne v tìch, které jsou
uvedeny v odstavci (a).

Pravidlo 85
Nepøítomnost usnáeníschopné
vìtiny na Shromádìní

(c) Vìstník v elektronické formì uvedený v pravidle 86.1(b)(ii) bude pøístupný souèasnì v angliètinì a
francouztinì elektronickými zpùsoby a prostøedky uvedenými v Administrativní smìrnici. Pøeklad bude zajitìn Mezinárodním úøadem v angliètinì a francouztinì.
Mezinárodní úøad zajistí, aby byl Vìstník v elektronické
formì pøístupný co moná nejdøíve po datu zveøejnìní
broury obsahující mezinárodní pøihláku.

85.1 Písemné hlasování
V pøípadì podle èlánku 53(5)(b) sdìlí Mezinárodní
úøad rozhodnutí pøijatá Shromádìním (pokud nejde
o rozhodnutí týkající se jen vlastního jednání) tìm smluvním státùm, které nebyly zastoupeny, a vyzve je aby odevzdaly svùj hlas nebo se zdrely hlasování písemnì do
tøí mìsícù od data sdìlení. Dosáhne-li v této lhùtì poèet
smluvních státù, které odevzdaly svùj hlas nebo se zdrely hlasování toho poètu, který chybìl do usnáeníschopné vìtiny na zasedání, nabudou rozhodnutí úèinnosti, je-li ovem i pak zároveò zachována potøebná
vìtina.

86.3 Vydávací období
Vydávací období Vìstníku stanoví generální øeditel.
86.4 Prodej
Pøedplatné a jiné prodejní ceny Vìstníku stanoví generální øeditel.
86.5 Název
Název Vìstníku stanoví generální øeditel.

Pravidlo 86
Vìstník

86.6 Dalí podrobnosti
Dalí podrobnosti týkající se Vìstníku mùe stanovit
Administrativní smìrnice.

86.1 Obsah a forma
(a) Vìstník uvedený v èlánku 55(4) obsahuje:
(i) pro kadou zveøejnìnou mezinárodní pøihláku údaje stanovené Administrativní
smìrnicí pøevzaté z titulní stránky broury podle pravidla 48, pøípadnì výkres z této
první stránky a anotaci,
(ii) sazebník vech poplatkù, které se platí pøijímacím úøadùm, Mezinárodnímu úøadu,
orgánùm pro mezinárodní reeri a orgánùm pro mezinárodní pøedbìný prùzkum;
(iii) oznámení, jejich uveøejnìní se vyaduje
podle Smlouvy a Provádìcího pøedpisu;

Pravidlo 87
Výtisky publikací
87.1 Orgány pro mezinárodní reeri
a pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
Kadý orgán pro mezinárodní reeri a mezinárodní
pøedbìný prùzkum má právo na dva bezplatné výtisky
kadé zveøejnìné mezinárodní pøihláky, Vìstníku a kadé jiné publikace obecného dosahu, kterou vydal Mezinárodní úøad v souvislosti se Smlouvou a Provádìcím
pøedpisem.
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87.2 Národní úøady
(a) Kadý národní úøad má právo na jeden bezplatný výtisk kadé zveøejnìné mezinárodní pøihláky,
Vìstníku a kadé jiné publikace obecného dosahu, kterou vydal Mezinárodní úøad v souvislosti se Smlouvou
a Provádìcím pøedpisem.

89.2 Pravomoc
(a) Administrativní smìrnici vypracuje a vyhlásí
generální øeditel po poradì s pøijímacími úøady a orgány
pro mezinárodní reeri a mezinárodní pøedbìný prùzkum.
(b) Zmìnit ji mùe generální øeditel po poradì
s úøady nebo orgány, které mají pøímý zájem na navrhovaných zmìnách.

(b) Publikace uvedené v odstavci (a) budou zaslány na zvlátní ádost. Je-li nìkterá publikace dostupná v nìkolika jazycích, uvede se v ádosti jazyk nebo
jazyky, ve kterých se tato publikace poaduje.

(c) Shromádìní mùe vyzvat generálního øeditele ke zmìnám Administrativní smìrnice a generální
øeditel podle toho musí postupovat.

Pravidlo 88
Zmìna Provádìcího pøedpisu

89.3 Uveøejnìní a nabytí úèinnosti
(a) Administrativní smìrnice a kadá její zmìna
se uveøejní ve Vìstníku.

88.1 Poadavek jednomyslnosti
Zmìna dále uvedených ustanovení tohoto Provádìcího pøedpisu vyaduje, aby ádný stát, který má právo hlasovat ve Shromádìní, nehlasoval proti navrhované zmìnì:
(i) pravidla 14.1 (pøedávací poplatek);
(ii) (zrueno)
(iii) pravidla 22.3 (lhùta podle èlánku 12(3);
(iv) pravidla 33 (relevantní známý stav techniky
pro mezinárodní reeri);
(v) pravidla 64 (známý stav techniky pro mezinárodní pøedbìný prùzkum);
(vi) pravidla 81 (zmìna lhùt stanovených Smlouvou);
(vii) tohoto odstavce (pravidlo 88.1).

(b) Pøi kadém uveøejnìní se uvede datum, kdy
uveøejnìná ustanovení nabývají úèinnosti. Data se mohou pro rùzná ustanovení liit, ale ádné ustanovení nemùe nabýt úèinnosti pøed uveøejnìním ve Vìstníku.

ÈÁST F
Pravidla týkající se nìkolika hlav Smlouvy
Pravidlo 89bis
Podávání, projednání a pøedání mezinárodní
pøihláky a ostatních dokladù v elektronické
formì nebo elektronickými prostøedky

88.2 (zrueno)

89bis.1 Mezinárodní pøihláky
(a) Mezinárodní pøihláka mùe být s výhradou
odstavcù (b) a (e) podána a projednána v elektronické
formì nebo elektronickými prostøedky, v souladu s Administrativní smìrnicí, za pøedpokladu, e pøijímací úøad povolí podávání mezinárodních pøihláek v papírové formì.

88.3 Poadavek, aby urèité státy
nehlasovaly proti
Zmìna dále uvedených ustanovení tohoto Provádìcího pøedpisu vyaduje, aby ádný stát uvedený v èlánku
58(3)(a)(ii), který má právo hlasovat na Shromádìní, nehlasoval proti navrhované zmìnì:
(i) pravidla 34 (minimální dokumentace);
(ii) pravidla 39 (pøedmìt podle èlánku 17(2)(a)(i));
(iii) pravidla 67 (pøedmìt podle èlánku 34(4)(a)(i));
(iv) tohoto odstavce (pravidlo 88.3).

(b) Tento Provádìcí pøedpis se pouije pøimìøenì na mezinárodní pøihláky podané v elektronické formì
nebo elektronickými prostøedky, s výhradou zvlátních
ustanovení Administrativní smìrnice.
(c) Administrativní smìrnice bude obsahovat
ustanovení a poadavky týkající se podávání a projednávání mezinárodních pøihláek podaných úplnì nebo
èásteènì v elektronické formì nebo elektronickými prostøedky vèetnì, ale ne výhradnì, ustanovení a poadavkù týkajících se potvrzení pøíjmu, zpùsobu stvrzení mezinárodního data podání, poadavkù na formu a dùsledky
nesplnìní tìchto poadavkù, podpisy na dokladech, prostøedky pro ovìøení dokladù a totonosti stran komunikujících s úøady a orgány a postup ve smyslu èlánku 12
týkající se pøijímacího vyhotovení, archivního vyhotovení a reerního vyhotovení a mùe obsahovat ustanovení týkající se mezinárodní pøihláky podané v rùzných
jazycích.

88.4 Øízení
Kadý návrh na zmìnu ustanovení uvedených v pravidlech 88.1 nebo 88.3 se musí oznámit v pøípadì, e
o návrhu má rozhodnout Shromádìní, vem smluvním
státùm alespoò dva mìsíce pøed zahájením tohoto zasedání Shromádìní, které je svoláno k rozhodnutí o návrhu.
Pravidlo 89
Administrativní smìrnice
89.1 Rozsah
(a) Administrativní smìrnice obsahuje ustanovení, která se týkají:
(i) vìcí, v nich Provádìcí pøedpis výslovnì
odkazuje na smìrnice;
(ii) vech podrobností pro aplikaci tohoto Provádìcího pøedpisu.

(d) ádný národní úøad nebo mezivládní organizace nesmí pøijímat nebo projednávat mezinárodní pøihláky podané elektronickou formou nebo elektronickými prostøedky, dokud neoznámí Mezinárodnímu úøadu,
e je pøipravena tak uèinit v souladu s pøíslunými ustanoveními Administrativní smìrnice. Mezinárodní úøad
uveøejní toto oznámení ve Vìstníku.

(b) Administrativní smìrnice nesmí být v rozporu se Smlouvou, s Provádìcím pøedpisem nebo jakoukoli dohodou uzavøenou Mezinárodním úøadem s orgánem
pro mezinárodní reeri nebo s orgánem pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum.

(e) ádný pøijímací úøad, který pøedal Mezinárodnímu úøadu oznámení podle odstavce (d), nesmí odmít156
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stupovat pøed národním úøadem, u kterého byla mezinárodní pøihláka podána,
nebo co se týèe mezinárodní pøihláky, pøed
Mezinárodním úøadem èinným jako pøijímací úøad, podle toho, o který pøípad jde;
(ii) zvlátì pøed orgánem pro mezinárodní reeri nebo pøed orgánem pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum, s podmínkou, e osoba takto ustanovená jako dalí zástupce má
právo vystupovat pøed národním úøadem
nebo mezivládní organizací, která pùsobí
jako orgán pro mezinárodní reeri nebo
orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

nout projednávat mezinárodní pøihláku podanou elektronickou formou nebo elektronickými prostøedky, která
je v souladu s pøíslunými poadavky uvedenými v Administrativní smìrnici.
89bis.2 Ostatní doklady
Pravidlo 89bis.1 se pouije pøimìøenì pro ostatní
doklady a korespondenci týkající se mezinárodní pøihláky.
89bis.3 Pøedání mezi úøady
Pokud je ve Smlouvì, tomto Provádìcím pøedpisu nebo
Administrativní smìrnici uvedeno, e doklady, oznámení,
komunikace nebo korespondence je pøedávána jedním
národním úøadem nebo mezivládním orgánem jinému úøadu nebo orgánu, pak, pokud souhlasí jak odesilatel, tak
pøíjemce, toto pøedávání mùe být uskuteènìno elektronickou formou nebo elektronickými prostøedky.

90.2 Spoleèný zmocnìnec
(a) Jestlie jsou dva nebo více pøihlaovatelù a
pøihlaovatelé neustanovili zástupce, který by je vechny zastupoval ("spoleèný zástupce") podle pravidla 90.1(a),
smí být jeden z pøihlaovatelù, který je oprávnìn podat
mezinárodní pøihláku podle èlánku 9, ustanoven ostatními pøihlaovateli jako jejich spoleèný zmocnìnec.

Pravidlo 89ter
Kopie dokladù, podaných v papírové formì,
v elektronické formì

(b) Jestlie jsou dva nebo více pøihlaovatelù a
vichni pøihlaovatelé neustanovili spoleèného zástupce
podle pravidla 90.1(a) nebo spoleèného zmocnìnce podle
odstavce (a), bude první pøihlaovatel uvedený v ádosti, který je oprávnìn podle pravidla 19.1 podat mezinárodní pøihláku u pøijímacího úøadu, povaován za spoleèného zmocnìnce vech pøihlaovatelù.

89ter.1 Kopie dokladù, podaných v papírové
formì, v elektronické formì
Kadý národní úøad nebo mezivládní orgán mùe pøipustit, aby pøihlaovatel, jestlie je mezinárodní pøihláka nebo jiný doklad týkající se mezinárodní pøihláky
podán v papírové formì, mohl pøedloit kopii v elektronické formì podle Administrativní smìrnice.

90.3 Úèinky úkonù zástupcù a spoleèných
zmocnìncù nebo vùèi zástupcùm
a spoleèným zmocnìncùm
(a) Kadý úkon zástupce nebo vùèi zástupci má
úèinek úkonu pøihlaovatele nebo pøihlaovatelù nebo
vùèi dotyènému pøihlaovateli èi pøihlaovatelùm.

Pravidlo 90
Zástupci a spoleèní zmocnìnci
90.1 Ustanovení zástupce
(a) Osoba, která má právo vystupovat pøed národním úøadem, u kterého je podána mezinárodní pøihláka, nebo je-li mezinárodní pøihláka podána u Mezinárodního úøadu, osoba která má právo vystupovat, pokud
jde o mezinárodní pøihláku, pøed Mezinárodním úøadem
èinným jako pøijímací úøad, smí být ustanovena pøihlaovatelem jako jeho zástupce, k zastupování pøed pøijímacím úøadem, Mezinárodním úøadem, orgánem pro mezinárodní reeri a orgánem pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum.

(b) Jestlie jsou dva nebo více zástupcù, kteøí zastupují stejného pøihlaovatele nebo stejné pøihlaovatele, bude mít kadý úkon tìchto zástupcù nebo úkon vùèi
nim úèinek úkonu pøihlaovatele nebo pøihlaovatelù nebo
vùèi zmínìnému pøihlaovateli nebo pøihlaovatelùm.
(c) S výhradou pravidla 90bis.5(a) druhá vìta má
kadý úkon spoleèného zmocnìnce nebo jeho zástupce
nebo úkon vùèi nim úèinek úkonu vech pøihlaovatelù
nebo úèinek úkonu vùèi nim.

(b) Osoba, která má právo vystupovat pøed národním úøadem nebo pøed mezinárodní organizací, která
pùsobí jako orgán pro mezinárodní reeri, smí být ustanovena pøihlaovatelem jako jeho zástupce k zastupování zvlátì pøed tímto orgánem.

90.4 Zpùsob ustanovení zástupce nebo spoleèného
zmocnìnce
(a) Ustanovení zástupce provede pøihlaovatel
podepsáním ádosti, návrhu nebo plné moci. Jestlie jsou
dva nebo více pøihlaovatelù, provede se ustanovení spoleèného zástupce nebo spoleèného zmocnìnce podpisem ádosti, návrhu nebo plné moci kadého pøihlaovatele, podle jeho volby.

(c) Osoba, která má právo vystupovat pøed národním úøadem nebo pøed mezinárodní organizací, která
pùsobí jako orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum,
smí být ustanovena pøihlaovatelem jako jeho zástupce
k zastupování zvlátì pøed tímto orgánem.

(b) S výhradou pravidla 90.5, plná moc se pøedloí buï pøijímacímu úøadu nebo Mezinárodnímu úøadu s
podmínkou, e je-li plnou mocí ustanoven zástupce podle pravidla 90.1(b), (c) nebo (d)(ii), bude plná moc pøedloena orgánu pro mezinárodní reeri nebo orgánu pro
mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(d) Zástupce ustanovený podle odstavce (a)
mùe, není-li nìco jiného uvedené v dokumentu, kterým
byl ustanoven, stanovit dalího nebo nìkolik dalích zástupcù, aby zastupovali pøihlaovatele jako zástupci pøihlaovatele:
(i) pøed pøijímacím úøadem, Mezinárodním úøadem, orgánem pro mezinárodní reeri a
orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum s podmínkou, e osoba takto ustanovená jako dalí zástupce má právo vy-

(c) Jestlie není plná moc podepsána nebo kdy
se poadovaná plná moc ztratila nebo kdy údaj týkající
se jména nebo adresy ustanovené osoby nevyhovuje
pravidlu 4.4, má se za to, e plná moc neexistuje, pokud
nebude nedostatek odstranìn.
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Vzetí zpìt urèení státù, které byly zvoleny, bude mít za následek vzetí zpìt odpovídající volby podle pravidla 90bis.4.

90.5 Veobecná plná moc
(a) Ustanovení zástupce, pokud jde o jednotlivou mezinárodní pøihláku, mùe být provedeno v ádosti, návrhu nebo v oddìleném oznámení s odkazem na
existující plnou moc, ustanovující tohoto zástupce, aby
zastupoval pøihlaovatele, pokud jde o jakoukoliv mezinárodní pøihláku, kterou smí pøihlaovatel podat (tzn.
"veobecná plná moc"), s podmínkou, e:
(i) veobecná plná moc byla uloena podle
odstavce (b) a
(ii) její kopie je pøipojena k ádosti, návrhu
nebo k oddìlenému oznámení; tato kopie
nemusí být podepsána.

(b) Jestlie byl urèen stát pro úèely získání jak
národního patentu, tak i regionálního patentu, bude vzetí
zpìt urèení tohoto státu znamenat jenom vzetí zpìt urèení pro úèely získání národního patentu, s výjimkou pøípadu, kdy bylo uvedeno nìco jiného.
(c) Vzetí zpìt urèení vech urèených státù bude
povaováno za vzetí zpìt mezinárodní pøihláky podle
pravidla 90bis.1.
(d) Vzetí zpìt nabude úèinnosti pøijetím oznámení pøihlaovatele adresovaného podle jeho volby Mezinárodnímu úøadu, pøijímacímu úøadu nebo pøi pouití èlánku 39(1) orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(b) Veobecná plná moc se uloí u pøijímacího
úøadu s podmínkou, e ustanovuje-li se zástupce podle
pravidla 90.1(b), (c) nebo (d)(ii), bude uloena u orgánu
pro mezinárodní reeri nebo u orgánu pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum.

(e) Mezinárodní zveøejnìní mezinárodní pøihláky nebude provedeno, kdy oznámení o vzetí zpìt zaslané pøihlaovatelem nebo pøedané pøijímacím úøadem nebo
orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum dojde do
Mezinárodního úøadu pøed ukonèením technických pøíprav mezinárodního zveøejnìní.

90.6 Odvolání a zøeknutí se
(a) Ustanovení zástupce nebo spoleèného zmocnìnce mùe být odvoláno osobami, které je provedly,
anebo jejich právními nástupci, pøièem v takovém pøípadì bude ustanovení dalího zástupce podle pravidla
90.1(d) tímto zástupcem také povaováno za odvolané.
Kadé ustanovení dalího zástupce podle pravidla 90.1(d)
mùe být také odvoláno pøihlaovatelem.

90bis.3 Vzetí zpìt uplatnìné priority
(a) Pøihlaovatel mùe vzít prioritu, kterou uplatnil podle èlánku 8(1) v mezinárodní pøihláce, zpìt, kdykoliv pøed uplynutím 30 mìsícù od data priority, nebo pøi
pouití èlánku 39(1) 30 mìsícù od data priority.

(b) Ustanovení zástupce podle pravidla 90.1(a)
bude mít, pokud není uvedeno nìco jiného, za následek
odvolání kadého døívìjího ustanovení zástupce provedeného podle tohoto pravidla.

(b) Byla-li v mezinárodní pøihláce uplatnìna více
ne jedna priorita, mùe pøihlaovatel pouít svého práva
podle odstavce (a), pokud jde o jednu, nìkolik nebo
vechny uplatòované priority.

(c) Ustanovení spoleèného zmocnìnce bude mít,
pokud není uvedeno nìco jiného, za následek odvolání
kadého døívìjího ustanovení spoleèného zmocnìnce.

(c) Vzetí zpìt nabude úèinnosti pøijetím oznámení pøihlaovatele adresovaného podle jeho volby Mezinárodnímu úøadu, Pøijímacímu úøadu nebo pøi pouití èlánku 39(1) orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(d) Zástupce nebo spoleèný zmocnìnec se mùe
zøeknout svého ustanovení oznámením, které podepíe.

(d) Jestlie vzetí zpìt uplatnìné priority zpùsobí
zmìnu data priority, potom kadá lhùta, poèítaná od pùvodního data priority, která dosud neuplynula, s výhradou odstavce (e), bude poèítána od data priority, které je
výsledkem této zmìny.

(e) Pravidlo 90.4(b) a (c) platí pøimìøenì i pro listinu obsahující odvolání nebo zøeknutí se podle tohoto
pravidla.
Pravidlo 90bis
Vzetí zpìt

(e) V pøípadì lhùty podle èlánku 21(2) (a) mùe
nicménì Mezinárodní úøad pokraèovat v mezinárodním zveøejnìní na základì zmínìné lhùty poèítané od pùvodního
data podání, jestlie vzetí zpìt zaslané pøihlaovatelem nebo
pøedané pøijímacím úøadem nebo orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum obdrí Mezinárodní úøad po ukonèení technických pøíprav mezinárodního zveøejnìní.

90bis.1 Vzetí zpìt mezinárodní pøihláky
(a) Pøihlaovatel mùe vzít mezinárodní pøihláku zpìt kdykoliv pøed uplynutím 30 mìsícù od data priority nebo pøi pouití èlánku 39(1) pøed uplynutím
30 mìsícù od data priority.

90bis.4 Vzetí zpìt návrhu nebo volby
(a) Pøihlaovatel mùe vzít návrh nebo nìkterou
èi vechny volby zpìt kdykoliv pøed uplynutím 30 mìsícù od data priority.

(b) Vzetí zpìt nabude úèinnosti pøijetím oznámení pøihlaovatele adresovaného podle jeho volby mezinárodnímu úøadu, pøijímacímu úøadu nebo pøi pouití èlánku 39(1) orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum.

(b) Vzetí zpìt nabude úèinnosti pøijetím oznámení adresovaného pøihlaovatelem Mezinárodnímu úøadu.

(c) Mezinárodní zveøejnìní mezinárodní pøihláky se neprovede, jestlie oznámení o vzetí zpìt, zaslané
pøihlaovatelem nebo pøedané pøijímacím úøadem nebo
orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, dojde do
Mezinárodního úøadu pøed ukonèením technických pøíprav mezinárodního zveøejnìní.

(c) Jestlie je oznámení o vzetí zpìt pøedloeno pøihlaovatelem orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum,
vyznaèí tento orgán datum pøijetí na oznámení a postoupí
jej ihned Mezinárodnímu úøadu. Má se za to, e oznámení
bylo pøedloeno Mezinárodnímu úøadu v termínu podle
vyznaèeného data.

90bis.2 Vzetí zpìt urèení
(a) Pøihlaovatel mùe vzít urèení kadého urèeného státu zpìt kdykoliv pøed uplynutím 30 mìsícù od
data priority nebo pøi pouití èlánku 39(1), pokud se týèe
tohoto státu, pøed uplynutím 30 mìsícù od data priority.

90bis.5 Podpis
(a) Kadé oznámení o vzetí zpìt podle pravidel
90bis.1 a 90bis.4 musí být s výhradou odstavce (b) po158
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depsáno pøihlaovatelem. Jestlie je jeden z pøihlaovatelù povaován za spoleèného zmocnìnce podle pravidla 90.2 (b), bude na tomto oznámení, s výhradou odstavce (b) poadován podpis vech pøihlaovatelù.

ihned pozná, e se nemohlo zamýlet nic jiného, ne to,
co se pøedkládá jako náprava.
(c) Vynechání celých èástí nebo celých listù mezinárodní pøihláky, i kdy je zøejmì dùsledkem nepozornosti, napøíklad ve stadiu kopírování, nebo kompletování listù, nelze napravit.

(b) Jestlie dva nebo více pøihlaovatelù podají
mezinárodní pøihláku, kterou se urèuje stát, jeho národní zákonodárství poaduje, aby byly národní pøihláky
podávány vynálezci, a jestlie pøihlaovatel pro tento urèený stát, který je vynálezcem, nemùe být nalezen èi dosaen po vynaloení znaèného úsilí, nemusí být oznámení
o vzetí zpìt podle pravidel 90bis.1 a 90bis.4 podepsáno
tímto pøihlaovatele ("dotyèným pøihlaovatelem"), jestlie je podepsáno aspoò jedním pøihlaovatelem a
(i) je poskytnuto pøijímacímu úøadu, Mezinárodnímu úøadu nebo orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum uspokojivé vysvìtlení týkající se chybìjícího podpisu
dotyèného pøihlaovatele, nebo
(ii) v pøípadì oznámení o vzetí zpìt podle pravidla 90bis.1(b), 90bis.2(d) nebo 90bis.3(c)
dotyèný pøihlaovatel nepodepsal ádost,
ale poadavkùm podle pravidla 4.15(b)
bylo vyhovìno, nebo
(iii) v pøípadì oznámení o vzetí zpìt podle pravidla 90bis.4 (b) dotyèný pøihlaovatel nepodepsal návrh, ale poadavkùm podle pravidla 53.8(b) bylo vyhovìno, nebo nepodepsal
dotyènou pozdìjí volbu, ale poadavkùm
podle pravidla 56.1(c) bylo vyhovìno.

(d) Náprava mùe být provedena na ádost pøihlaovatele. Orgán, který zjistil zjevný omyl, mùe vyzvat pøihlaovatele, aby podal ádost o nápravu podle
odstavcù (e) a (g-quater). Pravidlo 26.4 platí pøimìøenì
i pro ádost o nápravu.
(e) ádná náprava se neprovede bez výslovného schválení:
(i) pøijímacího úøadu, jde-li o omyl v ádosti;
(ii) orgánu pro mezinárodní reeri, jde-li
o omyl v jiné èásti mezinárodní pøihláky,
ne je ádost, nebo v jiných písemnostech
pøedloených tomuto orgánu;
(iii) orgánu pro mezinárodní pøedbìný prùzkum, jde-li o omyl v kterékoliv èásti mezinárodní pøihláky, ne je ádost, nebo
v kterékoliv písemnosti pøedloené tomuto orgánu;
(iv) Mezinárodního úøadu, jde-li o omyl v jiné
písemnosti pøedloené tomuto úøadu, ne
je mezinárodní pøihláka nebo její úpravy
a opravy.
(f) Orgán, který schválí nebo odmítne nápravu,
to bez odkladu oznámí pøihlaovateli a v pøípadì odmítnutí uvede dùvody. Orgán, který nápravu schválí, to bez
odkladu oznámí Mezinárodnímu úøadu. Dolo-li k odmítnutí nápravy, Mezinárodní úøad zveøejní ádost o nápravu spolu s mezinárodní pøihlákou na ádost pøihlaovatele, podanou v rozhodném období podle odstavcù
(g-bis), (g-ter) nebo (g-quater), za pøedpokladu, e bude
zaplacen zvlátní poplatek, jeho výi stanoví Administrativní smìrnice. Kopie ádosti o nápravu se pøiloí
k postoupení podle èlánku 20, pokud se k postoupení
nepouije broury nebo pokud se mezinárodní pøihláka
nezveøejòuje na základì èlánku 64(3).

90bis.6 Úèinek vzetí zpìt
(a) Vzetí zpìt podle pravidla 90bis mezinárodní
pøihláky, urèení, uplatnìní priority, návrhu nebo volby
nemá ádný úèinek v urèeném nebo zvoleném úøadì, jestlie prùzkum mezinárodní pøihláky podle èlánku 23(2)
nebo èlánku 40(2) byl ji zahájen.
(b) Jestlie byla mezinárodní pøihláka vzata zpìt
podle pravidla 90bis.1, bude mezinárodní øízení o mezinárodní pøihláce pøerueno.
(c) Jestlie byl návrh nebo vechny volby vzaty
zpìt podle pravidla 90bis.4, bude øízení o mezinárodní
pøihláce orgánem pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
pøerueno.

(g) Schválení nápravy podle odstavce (e) je úèinné s výhradou odstavcù (g-bis), (g-ter) a (g-quater):
(i) tam, kde je udìluje pøijímací úøad nebo orgán pro mezinárodní reeri v tom pøípadì, e oznámení o schválení nápravy urèené Mezinárodnímu úøadu, dojde tomuto
úøadu pøed uplynutím 17 mìsícù od data
priority;
(ii) tam, kde je udìluje orgán pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum v pøípadì, e bylo udìleno pøed zpracováním zprávy o mezinárodním pøedbìném prùzkumu;
(iii) tam, kde je udìluje Mezinárodní úøad
v pøípadì, e bylo udìleno pøed uplynutím
17 mìsícù od data priority.

90bis.7 Oprávnìní podle èlánku 37(4) (b)
(a) Kadý smluvní stát, jeho národní zákonodárství umoòuje, co je popsáno ve druhé èásti èlánku 37(4)
(b), musí o tom písemnì informovat mezinárodní úøad.
(b) Oznámení podle odstavce (a) musí být ihned
Mezinárodním úøadem zveøejnìno ve Vìstníku a bude
platit pro mezinárodní pøihláky podané více jak jeden
mìsíc po datu tohoto zveøejnìní.
Pravidlo 91
Zjevné omyly v dokladech
91.1 Náprava
(a) S výhradou ustanovení odstavce (a) a (gquater) lze zjevné omyly v mezinárodní pøihláce nebo
jiných listinách pøedloených pøihlaovatelem napravit.

(g-bis) Jestlie oznámení podle odstavce (g)(i) dojde Mezinárodnímu úøadu, nebo jestlie nápravu podle odstavce (g)(iii) Mezinárodní
úøad schválí po uplynutí 17 mìsícù od data
priority, avak pøed dokonèením technických pøíprav mezinárodního zveøejnìní,
schválení je úèinné a náprava se vtìlí do
pøísluného zveøejnìní.

(b) Omyly vyplývající z toho, e v mezinárodní
pøihláce nebo v jiné písemnosti bylo napsáno nìco, co
zøejmì nebylo zamýleno, se povaují za zjevné omyly.
I jejich náprava musí být zøejmá v tom smyslu, e kadý
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(e) Kadý dopis nebo oznámení Mezinárodního
úøadu urèené pøihlaovateli nebo národnímu úøadu bude
ve francouztinì nebo angliètinì.

(g-ter) Jestlie pøihlaovatel poádal Mezinárodní
úøad, aby zveøejnil jeho mezinárodní pøihláku pøed uplynutím 18 mìsícù od data
priority, musí oznámení podle odstavce
(g)(i) dojít Mezinárodnímu úøadu a Mezinárodní úøad musí schválit nápravu pododstavce (g)(iii) nejpozdìji do dokonèení technických pøíprav mezinárodního
zveøejnìní, má-li být schválení nápravy
úèinné.

92.3 Potovní zásilky od národních úøadù
a mezivládních organizací
Kadý doklad nebo dopis pocházející od nebo pøedávaný národním úøadem nebo mezivládní organizací a zakládající skuteènost, od jejího data zaèíná bìet lhùta
podle Smlouvy nebo podle tohoto Provádìcího pøedpisu, musí být odeslán leteckou potou, s podmínkou, e
pozemní poty smí být pouito místo letecké v tìch pøípadech, kdy obvykle pozemní pota dojde do místa urèení do dvou dnù od podání, nebo tam, kde sluby letecké
poty nejsou k disposici.

(g-quater) Jestlie se mezinárodní pøihláka nezveøejòuje podle èlánku 64(3), musí oznámení
podle odstavce (g)(i) dojít Mezinárodnímu úøadu a Mezinárodní úøad musí schválit nápravu podle odstavce (g)(iii) nejpozdìji do postoupení mezinárodní pøihláky
podle èlánku 20, má-li být schválení nápravy úèinné.

92.4 Pouití telegrafu, dálnopisu, faxu atd.
(a) Doklad tvoøící mezinárodní pøihláku a kadý
pozdìjí doklad nebo korespondence, která se jí týká,
smí být bez ohledu na ustanovení pravidel 11.14 a 92.1(a),
ale s výhradou odstavce (h), pøedávány, pokud je to proveditelné telegraficky, dálnopisem, faxem nebo jinými
komunikaèními prostøedky, jejich výsledkem je podání
vytisknutého nebo napsaného dokladu.

Pravidlo 92
Korespondence
92.1 Poadavky týkající se prùvodního dopisu
a podpisu
(a) Kadou písemnost pøedkládanou pøihlaovatelem v prùbìhu mezinárodního øízení podle Smlouvy
a Provádìcího pøedpisu, pokud nejde o mezinárodní pøihláku samotnou a pokud tato písemnost není sama dopisem, je nutno pøiloit k dopisu, v nìm se oznaèí mezinárodní pøihláka, které se týká. Dopis musí pøihlaovatel
podepsat.

(b) Podpis uvádìný na dokladu pøedávaném faxem bude uznáván pro úèely Smlouvy a tohoto Provádìcího pøedpisu jako vlastní podpis.
(c) Jestlie se pøihlaovatel pokusil pøedat doklad nìkterým jiným prostøedkem ne tím, který je uveden v odstavci (a), ale èást nebo celý pøijatý doklad je
neèitelný nebo èást dokladu nedola, bude se mít za to,
jako by doklad nedoel, pokud je pøijatý doklad neèitelný, nebo pokus o pøedání neuspìl. Národní orgán nebo
mezivládní organizace bude ihned informovat pøihlaovatele.

(b) Nejsou-li splnìny poadavky podle odstavce (a), pøihlaovatel bude vyrozumìn a vyzván, aby opomenutí napravil ve lhùtì stanovené výzvou. Takto stanovená lhùta bude pøimìøená okolnostem; i kdy by tato
lhùta uplynula pozdìji ne lhùta pro pøedloení písemnosti (nebo i kdy lhùta pro pøedloení písemnosti ji
uplynula), nesmí být kratí ne deset dní a delí ne jeden mìsíc poèínaje od odeslání výzvy. Dojde-li k nápravì opomenutí ve lhùtì stanovené výzvou, k opomenutí
se nepøihlíí; jinak se pøihlaovateli sdìlí, e se nepøihlíí k písemnosti.

(d) Kadý národní úøad nebo mezivládní organizace mohou poadovat, aby originál dokladu, pøedkládaný kterýmkoliv z prostøedkù podle odstavce (a) a doprovázející dopis identifikující toto døívìjí podání, byly
poskytnuty do 14 dnù od data pøedloení, s podmínkou, e tento poadavek bude oznámen Mezinárodnímu
úøadu a Mezinárodní úøad tuto informaci zveøejnil ve
Vìstníku. V oznámení musí být uvedeno, zda se tento
poadavek týká vech nebo jenom urèitých druhù dokladù.
(e) Jestlie pøihlaovatel opomene pøedloit originál dokladu, jak je poadováno v odstavci (d), mùe
dotyèný národní úøad nebo mezivládní organizace, v závislosti na druhu pøedkládaného dokladu a s ohledem na
pravidla 11 a 26.3,
(i) vzdát se poadavku podle odstavce (d),
nebo
(ii) vyzvat pøihlaovatele, aby pøedloil v pøimìøené lhùtì stanovené ve výzvì originál
pøedkládaného dokumentu

(c) Jestlie se od poadavkù podle odstavce (a)
odstoupí a k písemnosti pøihlédne v mezinárodním øízení,
nepøihlíí se ji k tomu, e poadavky nebyly splnìny.
92.2 Jazyky
(a) S výhradou pravidel 55.1 a 66.9 a odstavce (b) tohoto pravidla musí být kadý dopis nebo doklad pøedkládaný pøihlaovatelem orgánu pro mezinárodní reeri nebo orgánu pro mezinárodní pøedbìný
prùzkum ve stejném jazyce jako mezinárodní pøihláka,
které se týká. Avak jestlie byl pøeklad mezinárodní
pøihláky pøedán podle pravidla 23.1(b) nebo pøedloen podle pravidla 55.2, pouije se jazyk tohoto pøekladu.

s podmínkou, e kdy pøedkládaný doklad obsahuje vady nebo ukazuje, e originál obsahuje vady, ve
vztahu k nim mùe národní úøad nebo mezivládní organizace vydat výzvu k opravì, tento úøad nebo organizace mohou takovou výzvu vydat navíc nebo místo postupu podle poloky (i) nebo (ii).

(b) Kadý dopis pøihlaovatele urèený orgánu
pro mezinárodní reeri nebo orgánu pro mezinárodní
pøedbìný prùzkum mùe být v jiném jazyce ne mezinárodní pøihláka, pokud uvedený orgán pouití takového jazyka schválí.
(c) (zrueno)

(f) Jestlie není poadováno podle odstavce (d)
pøedloení originálu dokladu, ale národní úøad nebo mezivládní organizace povaují za nezbytné, aby obdrely

(d) Kadý dopis pøihlaovatele urèený Mezinárodnímu úøadu bude ve francouztinì nebo v angliètinì.
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originál uvedeného dokumentu, mohou vydat výzvu podle odstavce (e)(ii).

93.4 Reprodukce
Pro úèely tohoto pravidla záznamy, vyhotovení a spisy mohou být uchovávány jako fotografické, elektronické a jiné reprodukce za pøedpokladu, e reprodukce jsou
takové, aby byla splnìna povinnost uchovávat záznamy,
vyhotovení a spisy podle pravidla 93.1 a 93.3.

(g) Jestlie pøihlaovatel nevyhoví výzvì podle
odstavce (e)(ii) nebo (f):
(i) kdy je uvedeným dokumentem mezinárodní pøihláka, bude tato povaována za
vzatou zpìt, a pøijímací úøad o tom vydá
prohláení;
(ii) kdy je uvedeným dokumentem doklad následující za mezinárodní pøihlákou, bude
se mít za to, e tento doklad nebyl pøedloen.

Pravidlo 94
Pøístup ke spisùm
94.1 Pøístup ke spisùm uchovávaným
Mezinárodním úøadem
(a) Na ádost pøihlaovatele nebo jiné osoby jím
oprávnìné dodá Mezinárodní úøad proti zaplacení výloh
kopie jakýchkoliv dokladù obsaených v jeho spisech.

(h) ádný národní úøad nebo mezivládní organizace nemusí pøijmout doklad pøedloený prostøedky podle
odstavce (a), pokud neoznámil Mezinárodnímu úøadu,
e je pøipraven takové dokumenty pøijímat tìmito prostøedky, a Mezinárodní úøad tuto informaci nezveøejnil ve
Vìstníku.

(b) Mezinárodní úøad dodá na ádost kterékoliv
osoby, ale nikoliv pøed mezinárodním zveøejnìním mezinárodní pøihláky a s výhradou èlánku 38, proti zaplacení
výloh kopie jakýchkoliv dokladù obsaených v jeho spisech.

Pravidlo 92bis
Záznam zmìn urèitých údajù v ádosti
nebo v návrhu

94.2 Pøístup ke spisùm uchovávaným orgánem
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
Orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum dodá na
ádost pøihlaovatele nebo jiné osoby jím oprávnìné
nebo jakmile byla vyhotovena zpráva o mezinárodním
pøedbìném prùzkumu kadému zvolenému úøadu proti
zaplacení výloh kopie dokladù obsaených v jeho spisech.

92bis 1 Záznam zmìn Mezinárodním úøadem
(a) Na ádost pøihlaovatele nebo pøijímacího
úøadu zaznamená Mezinárodní úøad zmìny tìchto údajù
v ádosti nebo návrhu:
(i) osoba, jméno, pobyt, obèanství nebo adresa pøihlaovatele;
(ii) osoba, jméno nebo adresa zástupce, spoleèného zmocnìnce nebo vynálezce.

94.3 Pøístup ke spisùm uchovávaným zvoleným
úøadem
Jestlie národní zákonodárství pøipoutí pøístup tøetích osob ke spisu národní pøihláky, mùe tento úøad
povolit pøístup k jakémukoliv dokladu týkajícímu se mezinárodní pøihláky, vèetnì kadého dokladu týkajícího
se mezinárodního pøedbìného prùzkumu obsaeného
v jeho spisu, a to ve stejném rozsahu, jako pøipoutí národní zákonodárství pro pøístup do spisu národní pøihláky, nikoliv vak pøed mezinárodním zveøejnìním mezinárodní pøihláky. Za dodání kopií dokladù je mono
poadovat zaplacení s tím spojených výloh.

(b) Mezinárodní úøad nezaznamená poadovanou
zmìnu, dola-li mu ádost o záznam po uplynutí
(i) lhùty podle èlánku 22(1), jestlie pro ádný smluvní stát nelze uplatnit èlánek 39(1);
(ii) lhùty podle èlánku 39(1), jestlie lze èlánek 39(1) uplatnit alespoò pro jeden smluvní stát.
Pravidlo 93
Uchovávání záznamù a spisù

Pravidlo 95
Dostupnost pøekladù

93.1 Pøijímací úøad
Pøijímací úøad uchová záznamy a spisy týkající se
mezinárodní pøihláky nebo zamýlené mezinárodní pøihláky vèetnì pøijímacího vyhotovení po dobu nejménì
10 let od data mezinárodního podání, nebo nebylo-li datum mezinárodního podání uznáno, od data, kdy dola.

95.1 Dodávky kopií pøekladù
(a) Na ádost Mezinárodního úøadu mu kadý urèený nebo zvolený úøad zale kopii pøekladu mezinárodní
pøihláky, jak jej tomuto úøadu pøedloil pøihlaovatel.

93.2 Mezinárodní úøad
(a) Mezinárodní úøad uchovává spis vèetnì archivního vyhotovení mezinárodní pøihláky po dobu nejménì 30 let od data, kdy dolo archivní vyhotovení.

(b) Mezinárodní úøad mùe na ádost a proti zaplacení výloh dodat komukoli kopie pøekladù, které mu
doly podle odstavce (a).

(b) Základní záznamy Mezinárodního úøadu se
uchovávají bez èasového omezení.

Pravidlo 96
Sazebník poplatkù

93.3 Orgány pro mezinárodní reeri a orgány
pro mezinárodní pøedbìný prùzkum
Orgán pro mezinárodní reeri a orgán pro mezinárodní pøedbìný prùzkum uchovává spis mezinárodní
pøihláky, kterou obdrel, po dobu nejménì 10 let od data
mezinárodního podání.

96.1 Sazebník poplatkù pøipojený k Provádìcímu
pøedpisu
Výe poplatkù podle pravidel 15 a 57 se udává ve
výcarské mìnì. Je stanovena sazebníkem poplatkù, pøipojeným k tomuto Provádìcímu pøedpisu, jeho je nedílnou souèástí.
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SAZEBNÍK POPLATKÙ
(platný od 17. øíjna 2002)

Poplatky

Èástka

1. Základní poplatek [pravidlo 15.2(a)]
(a) neobsahuje-li mezinárodní pøihláka více ne 30 listù

650 výcarských frankù

(b) jestlie mezinárodní pøihláka obsahuje více ne 30 listù

650 výcarských frankù
plus 15 výcarských frankù
za kadý list nad 30 listù

2. Poplatek za urèení kadý [pravidlo 15.2(a)]
(a) za urèení provedené podle pravidla 4.9(a)

140 výcarských frankù
za jedno urèení s tím, e kadé urèení
podle pravidla 4.9(a) nad 5
nevyaduje poplatek za urèení

(b) za urèení provedené podle pravidla 4.9(b) a stvrzené podle pravidla 4.9(c)
3. Jednací poplatek [pravidlo 57.2(a)]

140 výcarských frankù
za jedno urèení
233 výcarských frankù

Slevy
4. Celková èástka poplatkù splatná podle bodù 1 a 2(a) se sníí o 200 výcarských frankù, jestlie je mezinárodní
pøihláka, v souladu s Administrativní smìrnicí a v rozsahu v Administrativní smìrnici uvedeném, podána:
a) v papírové formì spolu s její kopií v elektronické formì nebo
b) v elektronické formì.
5.

Vechny splatné poplatky (pøípadnì sníené podle bodu 4) jsou sníeny o 75 % u mezinárodních pøihláek
podaných pøihlaovatelem, který je fyzickou osobou a který je obèanem nebo má sídlo ve státu, jeho národní
dùchod na hlavu je nií ne 3 000 dolarù (podle prùmìrného národního dùchodu na hlavu, pouitého Spojenými
národy pro urèení jejich mìøítka ohodnocení výe pøíspìvkù splatných v letech 1995, 1996 a 1997); je-li nìkolik
pøihlaovatelù, musí toto kritérium splòovat kadý z nich.
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