
Otázky a odpovědi k vynětí evropského patentu z výlučné pravomoci 

Jednotného patentového soudu 

 

Bude účinek vynětí podle čl. 83 odst. 3 Dohody o Jednotném patentovém soudu 

(dále jen „UPCA“) trvat pouze po dobu přechodného období? 

Bude vynětí klasického evropského patentu z výlučné pravomoci UPC účinné pouze 

během přechodného období podle čl. 83 odst. 1 UPCA, nebo, v případě, že bylo 

oznámeno během přechodného období, bude účinné po celou dobu platnosti patentu? 

Cílem zákonodárce při poskytnutí možnosti vynětí bylo dát majiteli patentu možnost 

vyjmout svůj evropský patent z výlučné pravomoci UPC na celou dobu platnosti tohoto 

patentu. Jasně to vyplývá ze skutečnosti, že vynětí může být oznámeno až do úplně 

posledního dne přechodného období. Tato možnost by nedávala smysl a nebyla by 

umožněna, pokud by účinek vynětí měl skončit posledním dnem přechodného období. 

 

Bude mít vynětí podle čl. 83 odst. 3 UPCA vliv jen na výlučnost pravomoci? 

Čl. 83 odst. 3 UPCA stanoví, že „majitel… má možnost rozhodnout se, že bude vyňat 

z výlučné pravomoci Soudu." V tomto ohledu byla vznesena otázka, zda ustanovení 

musí být vykládáno tak, že vynětí se vztahuje pouze na výlučnou pravomoc UPC, 

a zda nemá ve skutečnosti vynětí za následek sdílenou pravomoc UPC 

a vnitrostátních soudů. 

Pokud by byl účinek vynětí omezen na odstranění výlučnosti pravomoci UPC, čl. 83 

odst. 3 UPCA by, alespoň během přechodného období, měl přesně stejný účinek jako 

čl. 83 odst. 1 UPCA, tedy způsoboval by sdílenou pravomoc UPC a vnitrostátních 

soudů a volbu soudu pro strany. Proto by v článku 83 nebylo třeba dvou různých 

ustanovení v odstavcích 1 a 3. Záměrem zákonodárce tudíž bylo poskytnout vynětím 

majitelům patentů alternativu, která jim umožňuje vyjmout jejich patenty zcela 

z jakékoli pravomoci UPC. 

 

Jaký bude režim v průběhu přechodného období (systém vynětí z pravomoci 

soudu a volba soudu)? 

Během přechodného období budou ve vztahu k evropským patentům bez jednotného 

účinku přicházet v úvahu následující možnosti výběru: 

• Bude stále možné podat žaloby na porušení nebo na zrušení u vnitrostátního 

soudu (čl. 83 odst. 1 UPCA). 

• Majitel (nebo přihlašovatel) evropského patentu uděleného nebo přihlášeného 

před koncem přechodného období bude mít možnost rozhodnout se o vynětí 

patentu (přihlášky) z výlučné pravomoci UPC, nebyla-li u něj dosud podána 

žaloba. Za tímto účelem oznámí své rozhodnutí o vynětí soudní kanceláři. Vynětí 



nabývá účinku dnem zanesení do rejstříku. Vynětí bude možné vzít kdykoliv zpět 

(čl. 83 odst. 3 UPCA). 

Evropský patent s jednotným účinkem nebude možné v žádném případě vyjmout 

z výlučné pravomoci UPC. 

Přechodné období je sedmileté, ale může být na základě široké konzultace s uživateli 

patentového systému a stanoviska Soudu prodlouženo správním výborem UPC až 

o dalších sedm let. 

 

Režim vynětí z pravomoci 

1. Bude možné vyjmout evropský patent pro jeden nebo více států, kde byl 

validován, nebo musí být všechny patenty odvozené z téhož evropského 

patentu vyňaty současně? 

V souladu s čl. 83 odst. 3 UPCA se možnost vynětí týká evropského patentu 

uděleného nebo přihlášeného před koncem přechodného období. To znamená, že 

vynětí, které bylo oznámeno a zapsáno, nabývá účinku pro evropský patent jako 

celek, tj. pro všechny smluvní státy, ve kterých byl tento patent validován. Pro 

příslušné smluvní členské státy není třeba oznamovat vynětí samostatně. 

2. Pokud má evropská patentová přihláška nebo evropský patent více 

přihlašovatelů nebo majitelů, musí všichni souhlasit s podáním žádosti 

o vynětí? 

Jednotnost přihlášky a patentu v případě více přihlašovatelů nebo majitelů je 

základním principem patentového práva, což se odráží zejména v článku 118 

Evropské patentové úmluvy. To znamená, že přihlašovatelé nebo majitelé jedné 

evropské patentové přihlášky nebo jednoho evropského patentu musí při provádění 

vynětí jednat společně. 

3. Vylučuje vynětí veškerou pravomoc UPC? 

Jakmile je vynětí oznámeno a zaneseno, nemá již UPC ve vztahu k příslušnému 

evropskému patentu nebo evropské patentové přihlášce žádné pravomoci. Patent 

nebo přihláška podléhají pouze pravomoci příslušného vnitrostátního soudu. 

4. Je-li vynětí zaneseno pro evropskou patentovou přihlášku, uplatní se také na 

následně udělený evropský patent? 

Jestliže bylo vynětí oznámeno a zaneseno pro evropskou patentovou přihlášku, 

bude se vztahovat i na následně udělený evropský patent. 



5. Zůstává vynětí v platnosti pro celou dobu trvání evropského patentu? 

Již oznámené a zapsané vynětí obvykle zůstává v platnosti po celou dobu trvání 

evropského patentu, pokud majitel nevezme své rozhodnutí zpět v souladu s čl. 83 

odst. 4 UPCA. 

 


