
PŘEKLAD 

 

 

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 

ZE DNE 28. ČERVNA 2017 

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 32 A 33 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU 

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ 

 

(CA/D 3/17) 

 

 

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE, 

 

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1(c), 

 

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu, 

 

s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo, 

 

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ: 

 

ČLÁNEK 1 

  

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:  

 

1. Pravidlo 32 je v tomto znění: 

 

„(1) Až do ukončení technických příprav ke zveřejnění přihlášky může přihlašovatel 

informovat Evropský patentový úřad, že 

(a) do zveřejnění oznámení udělení evropského patentu, nebo případně 

(b) po dobu dvaceti let ode dne podání přihlášky, pokud byla zamítnuta, vzata zpět nebo je 

považována za vzatou zpět, 

se zpřístupnění uvedené v pravidle 33 provádí pouze vydáním vzorku nezávislému expertovi, 

kterého jmenuje žadatel. 

 

(2) Expertem může být jmenována každá fyzická osoba, pokud vyhovuje požadavkům a 

povinnostem stanoveným prezidentem Evropského patentového úřadu. 

 

Ke jmenování je připojeno prohlášení experta o tom, že se zavazuje vyhovět výše uvedeným 

požadavkům a povinnostem a že si není vědom okolností, které by mohly vyvolat oprávněné 

pochybnosti o jeho nezávislosti nebo které by mohly být jakýmkoliv jiným způsobem v 

konfliktu s jeho funkcí experta. 

 

Ke jmenování je kromě toho připojeno prohlášení experta, v němž přijímá vůči přihlašovateli 

závazek uvedený v pravidle 33, a to až do dne zániku evropského patentu ve všech určených 



státech, nebo – pokud byla přihláška zamítnuta, vzata zpět nebo je považována za vzatou zpět 

– až do dne uvedeného v odstavci 1 (b), přičemž žadatel je považován za třetí osobu.“ 

 

 

2. Pravidlo 33 odst. 6 je v tomto znění: 

 

„Seznam depozitních institucí schválených pro účely pravidel 31, 33 a 34 zveřejňuje 

Evropský patentový úřad ve svém Úředním listu.“ 

 

 

ČLÁNEK 2 

 

(1) Pravidla 32 a 33 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněné článkem 1 tohoto 

rozhodnutí, vstoupí v platnost dne 1. října 2017. 

 

(2) Použijí se na evropské patentové přihlášky, které jsou k uvedenému dni vstupu v platnost 

dosud v řízení, a na evropské patentové přihlášky podané po tomto dni. 

 

 

V Haagu, dne 28. června 2017 

 

Za správní radu 

                Předseda 

 

Jesper KONGSTAD 

 


