
URAD PRUMYSLOVEHO VLASTNICTVi
 
namestek predsedy Uradu
 

V Praze dne 15. prosince 2009 
C.j.: CKP 2009/1430/40/UPV 

Zn. sp.: PUV 1993-1313 

Vazeny pane, 

pi'edmetem Vaseho dopisu ze dne 1.12.2009, ktery byl do Ui'adu prumysloveho vlastnictvi 
(dale jen "Ui'ad") dorucen dne 3.12.2009, je stiznost na udajne prodlevy v i'izeni 0 navrhu na 
vymaz zanikleho uzitneho vzoru C. 1407 (zn. sp. PUV 1993-1313) a na nedostatecnou reakci 
Ui'adu k podani ze dne 2.11.2009. Po proseti'eni pi'edmetu sHznosti Vam sdeluji: 

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 1 zakona c. 478/1992 Sb., 0 uZitnych vzorech, plaH pro 
i'izeni pi'ed Ui'adem spravni i'ad s odchylkami uvedenymi v tomto zakone a mj. s vyjimkou 
ustanoveni 0 Ihutach pro vydani rozhodnuti. Samotna delka i'izeni 0 navrhu na vymaz 
uzitneho vzoru je zavisla na nekolika faktorech, mezi nez pati'i napi'. i kvalita zpracovaneho 
navrhu na vymaz uzitneho vzoru nebo omezena kapacita Ui'adu pro zkoumani dane oblasti 
techniky. Z techto duvodu je delka i'izeni 0 navrzich na vymaz uzitnych vzoru ruznoroda, 
a to i pi'esto, ze snahou Ui'adu je obecne delku i'izeni zkracovat. 

Vami podany navrh na vymaz zanikleho uzitneho vzoru C. 1407 byl dorucen do Ui'adu dne 
20.11.2008. Vzhledem k tomu, ze z podani navrhu na vymaz zanikleho uzitneho vzoru nebyl 
zi'ejmy pravni zajem, vyzval Vas Ui'ad dopisem ze dne 3.12.2008 k odstraneni vady podani. 
Po odstraneni vady podani byl pi'edmetny navrh na vymaz zanikleho uzitneho vzoru, 
v souladu s ustanovenim § 18 odst. 3 zakona c. 478/1992 Sb., postoupen k vyjadi'eni majiteli 
zanikleho uzitneho vzoru. Lhuta pro vyjadi'eni byla stanovena do 20.3.2009. 

Dopisem Ui'adu ze dne 14.4.2009 Vam bylo postoupeno vyjadi'eni majitele zanikleho 
uzitneho vzoru a soucasne jste byl vyzvan k upi'esneni podaneho navrhu na vymaz. 
Podanim ze dne 21.5.2009 byl navrh na vymazu zanikleho uzitneho vzoru doplnen. 
Pi'edmetne doplneni navrhu bylo dne 5.6.2009, v souladu s ustanovenim § 18 odst. 3 
zakona c. 478/1992 Sb., postoupeno majiteli zanikleho uzitneho vzoru k vyjadi'eni. Lhuta k 
vyjadi'eni byla stanovena do 3.8.2009. 

Vyjadi'enim majitele zanikleho uzitneho vzoru k doplneni navrhu na vymaz, ktere bylo 
doruceno do Ui'adu dne 23.6.2009, byla ukoncena pi'ipravna faze i'izeni. Po uzavi'eni 
pi'ipravne faze i'izeni byl odbornym pracovnikem, v souladu s casH G1 bodu 1.3.3 
Metodickych pokynu pro i'izeni pi'ed Ui'adem, vypracovan navrh rozhodnuH, a to v terminu 
uvedenem v dopisu Ui'adu ze dne 19.8.2009. Samotne rozhodnuH ve veci navrhu na vymaz 
zanikleho uzitneho vzoru C. 1407 bylo vydano dne 7.12.2009, a to na zaklade provedene 
dusledne kontroly zamei'ene na formalni a vecnou spravnost navrhu rozhodnuti. 

I pi'esto, ze snahou Ui'adu je vyi'izovat veci bez zbytecnych prutahu, samotna rychlost i'izeni 
nesmi byt na ukor pi'esnemu a uplnemu zjisteni skutecneho stavu veci a spravnosti 
vydaneho rozhodnuti. S pi'ihlednutim k vyse uvedenemu bylo i'izeni 0 navrhu na vymaz 



zanikleho uzitneho vzoru shledano v souladu se zakonem c. 478/1992 Sb. Z tohoto duvodu 
byla stiznost na prodlevy v rizeni shledana neduvodnou. 

Ke stfznosti na nedostatecnou reakci Uradu na Vase podanf ze dne 2.11.2009, dorucene do 
Uradu dne 5.11.2009, kterym jste opakovane zadal 0 brzke ukoncenf rfzenf 0 navrhu na 
vymaz predmetneho uzitneho vzoru, Yam sdeluji, ze Urad standardne reaguje na tyto 
zadosti bezprostrednfm ucinenf prfslusneho ukonu v dane veci (napr. vydanfm rozhodnuti) 
nebo sdelenfm, ve kterem je zadatel informovan 0 predpokladanem datu ucinenf prfslusneho 
ukonu. Na predmetnou zadost reagoval Urad vydanfm rozhodnuti 0 navrhu na vymaz 
zanikleho uzitneho vzoru C. 1407. Vzhledem k tomu, ze predmetne rozhodnuti bylo vydano 
az 7.12.2009 (tj. 1 mesfc po dorucenf zadosti), nebyl tento postup Uradu shledan za 
dostacujfcf. Z tohoto duvodu povazujeme Vasi stiznost na nedostatecnou reakci Ui'adu k 
podanf ze dne 2.11.2009 za duvodnou. Za predmetny nedostatek se Yam omlouvame. 

S pozdravem 


