
PŘEKLAD 

 

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 

ZE DNE 14. PROSINCE 2021 

VKLÁDAJÍCÍ NOVÉ PRAVIDLO 56A A POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 56  

A 135 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU 

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ A POZMĚŇUJÍCÍ 

ČLÁNEK 2 POPLATKOVÉHO ŘÁDU 

 

(CA/D 2/21) 

 

 

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE, 

 

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

1(c), 

 

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu, 

 

s ohledem na stanovisko Rozpočtového a finančního výboru, 

 

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 56 odst. 2 a 3 je v tomto znění: 

 

„(2) Jsou-li chybějící části popisu nebo chybějící výkresy předloženy po datu podání, ale před 

uplynutím dvou měsíců od tohoto data nebo v případě výzvy podle odstavce 1 nebo podle 

pravidla 56a odst. 1 do dvou měsíců od výzvy, datum přihlášky bude změněno na datum, kdy 

došlo k podání chybějících částí popisu nebo chybějících výkresů, a Evropský patentový úřad 

to oznámí přihlašovateli. 

 

(3) Jsou-li chybějící části popisu nebo chybějící výkresy předloženy ve lhůtě podle odstavce 

2, v přihlášce se uplatňuje právo přednosti z dřívější přihlášky k datu, kdy byly splněny 

požadavky podle pravidla 40 odst. 1, a chybějící části popisu nebo chybějící výkresy jsou v 

úplnosti obsaženy ve starší přihlášce, na žádost přihlašovatele dnem podání zůstane datum 

splnění požadavků podle pravidla 40 odst. 1 tehdy, pokud přihlašovatel ve lhůtě podle 

odstavce 2 předloží: 

 

(a) kopii dřívější přihlášky, ledaže má podle pravidla 53 odst. 2 Evropský patentový úřad 

tuto kopii k dispozici; 



 

(b) překlad dřívější přihlášky do některého z úředních jazyků Evropského patentového 

úřadu, je-li dřívější přihláška vypracována v jiném jazyce; to neplatí, má-li Evropský 

patentový úřad podle pravidla 53 odst. 3 tuto kopii k dispozici; a 

 

(c) údaj o tom, kde jsou v dřívější přihlášce a případně v jejím překladu v úplnosti 

uvedeny chybějící části popisu nebo chybějící výkresy.“ 

 

2. Následující nové pravidlo 56a se vkládá do Hlavy I Části IV: 

 

„Pravidlo 56a 

Chybně podané podlohy přihlášky nebo jejich části 

(1) Je-li při průzkumu podle článku 90 odst. 1 zjištěno, že popis, nároky či výkresy, nebo 

části těchto podloh přihlášky byly podány chybně, Evropský patentový úřad přihlašovatele 

vyzve, aby podal správné podlohy přihlášky či jejich části ve lhůtě dvou měsíců.  

Přihlašovatel není oprávněn dovolávat se opomenutí této výzvy. 

(2) Jsou-li správné podlohy přihlášky nebo jejich části uvedené v odstavci 1 předloženy 

před datem podání tak, aby byla přihláška opravena, zahrnou se tyto správné podlohy 

přihlášky nebo jejich části do přihlášky a chybně podané podlohy přihlášky nebo jejich části 

se považují za nepodané. Evropský patentový úřad to oznámí přihlašovateli. 

(3) Jsou-li správné podlohy přihlášky nebo jejich části uvedené v odstavci 1 předloženy 

po datu podání, ale před uplynutím dvou měsíců od tohoto data nebo v případě výzvy podle 

odstavce 1 či pravidla 56 odst. 1 do dvou měsíců od výzvy, datum přihlášky bude změněno na 

datum, kdy došlo k podání správných podloh přihlášky nebo jejich částí. Správné podlohy 

přihlášky nebo jejich části se zahrnou do přihlášky a chybně podané podlohy přihlášky nebo 

jejich části se považují za nepodané. Evropský patentový úřad to oznámí přihlašovateli. 

(4) Jsou-li správné podlohy přihlášky nebo jejich části předloženy ve lhůtě a v přihlášce se 

uplatňuje právo přednosti z dřívější přihlášky k datu, kdy požadavky podle pravidla 40 odst. 1 

byly splněny, pokud správné podlohy přihlášky nebo jejich části jsou v úplnosti obsaženy ve 

starší přihlášce, dnem podání zůstane datum splnění požadavků podle pravidla 40 odst. 1, 

pokud o to přihlašovatel ve lhůtě podle odstavce 3 požádá a předloží:  

(a) kopii dřívější přihlášky, ledaže má podle pravidla 53 odst. 2 Evropský patentový úřad 

tuto kopii k dispozici; 

(b) překlad dřívější přihlášky do některého z úředních jazyků Evropského patentového 

úřadu, je-li dřívější přihláška vypracována v jiném jazyce; to neplatí, má-li Evropský 

patentový úřad podle pravidla 53 odst. 3 tuto kopii k dispozici; a  

(c) údaj o tom, kde jsou v dřívější přihlášce a případně v jejím překladu v úplnosti 

uvedeny správné podlohy přihlášky nebo jejich části. 

Jsou-li tyto požadavky splněny, správné podlohy přihlášky nebo jejich části se zahrnou do 

přihlášky a chybně podané podlohy přihlášky nebo jejich části se ponechají v přihlášce. 

(5) Pokud přihlašovatel: 

(a) ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 3 správné podlohy přihlášky nebo jejich části 

nepředloží, nebo 

(b) správné podlohy přihlášky nebo jejich části podané podle odstavce 3 vezme podle 

odstavce 6 zpět, 

správné podlohy přihlášky nebo jejich části se považují za nepodané a chybně podané 

podlohy přihlášky nebo jejich části se ponechají v přihlášce nebo se do přihlášky vrátí. 



Evropský patentový úřad to oznámí přihlašovateli. 

(6) Pokud přihlašovatel požadavky uvedené v odstavci 4 (a) až (c) nesplní ve lhůtě podle 

odstavce 3, provede se změna data přihlášky na den, kdy byly dodány správné podlohy 

přihlášky nebo jejich části. Chybné podlohy přihlášky nebo jejich části se považují za 

nepodané. Evropský patentový úřad to oznámí přihlašovateli. 

(7) Přihlašovatel může správné podlohy přihlášky nebo jejich části vzít zpět do jednoho 

měsíce ode dne oznámení podle odstavce 3 nebo 6 poslední věty, v takovém případě se má za 

to, že změna data přihlášky provedena nebyla. Evropský patentový úřad to oznámí 

přihlašovateli. 

(8) Podá-li přihlašovatel správné podlohy přihlášky nebo jejich části podle odstavce 3 

nebo 4 poté, co Evropský patentový úřad již začal vyhotovovat zprávu o rešerši, Evropský 

patentový úřad přihlašovatele vyzve, aby do jednoho měsíce uhradil nový poplatek za rešerši. 

Pokud poplatek není uhrazen ve lhůtě, přihláška se považuje za vzatou zpět.“ 

 

3. Pravidlo 135 odst. 2 je v tomto znění: 

 

„(2) Pokračování v řízení se vylučuje u lhůt uvedených v článku 121 odst. 4 a lhůt podle 

pravidla 6 odst. 1, pravidla 16 odst. 1(a), pravidla 31 odst. 2, pravidla 36 odst. 2, pravidla 40 

odst. 3, pravidla 51 odst. 2 až 5, pravidla 52 odst. 2 a 3, pravidla 55, 56, 56a odst. 1 a 3 až 7, 

pravidla 58, 59, 62a, 63, 64, pravidlo 112 odst. 2 a pravidlo 164 odst. 1 a 2.“ 

 

  ČLÁNEK 2 
 

Článek 2 odst. 1, bod 2, první odsazení Poplatkového řádu je v tomto znění: 

 

„- evropskou nebo dodatečnou evropskou rešerši přihlášky podané 1. července 2005 nebo po 

tomto datu (článek 78 odst. 2, pravidlo 62, pravidlo 64 odst. 1, pravidlo 56a odst. 8, článek 

153 odst. 7, Pravidlo 164 odst. 2)“ 

 

  ČLÁNEK 3 
 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. listopadu 2022. 

 

Pozměněná pravidla 56 odst. 2 a 3 a 135 odst. 2 Úmluvy o udělování evropských patentů a 

vložené pravidlo 56a Úmluvy o udělování evropských patentů článkem 1 tohoto rozhodnutí se 

použijí na všechny přihlášky podané uvedený den nebo po tomto dni. 

 

V Mnichově, dne 14. prosince 2021 

 

     Za správní radu 

                Předseda 

 

Josef KRATOCHVÍL 

 


