
PŘEKLAD 

 

 

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY 

ZE DNE 16. ŘÍJNA 2013 

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 135 A 164 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU 

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ 

 

(CA/D 17/13) 

 

 

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 164 je v tomto znění: 

 

"Pravidlo 164 

Jednotnost vynálezu a další rešerše 

 

(1) Dojde-li Evropský patentový úřad k závěru, že podlohy přihlášky, které mají sloužit jako 

podklad pro dodatečnou evropskou rešerši, nevyhovují požadavku jednotnosti vynálezu: 

 

(a) vyhotoví částečnou zprávu o dodatečné rešerši pouze pro ty části přihlášky, které se týkají 

vynálezu, nebo skupiny vynálezů ve smyslu článku 82, který je v patentových nárocích 

uveden jako první; 

 

(b) sdělí přihlašovateli, že má-li zpráva o dodatečné evropské rešerši zahrnovat i další 

vynálezy, musí být ve lhůtě dvou měsíců za každý vynález zaplacen nový poplatek za rešerši; 

 

(c) vyhotoví zprávu o dodatečné evropské rešerši pro ty části přihlášky týkající se vynálezů, 

za které byly zaplaceny poplatky za rešerši. 

 

(2) Je-li upuštěno od zprávy o dodatečné evropské rešerši a zjistí-li průzkumové oddělení, že 

v podlohách přihlášky, které mají sloužit jako podklad pro průzkum, je nárokován vynález 

nebo skupina vynálezů ve smyslu článku 82, které nebyly podrobeny rešerši Evropského 

patentového úřadu v postavení orgánu pro mezinárodní rešerši nebo orgánu stanoveném pro 

doplňkovou mezinárodní rešerši, průzkumové oddělení: 



 

(a) sdělí přihlašovateli, že rešerše bude provedena u takového vynálezu, za který byl zaplacen 

poplatek za rešerši ve lhůtě dvou měsíců; 

 

(b) vydá výsledky rešerše provedené podle písmene (a) zároveň: 

 

- se sdělením podle článku 94 odst. 3 a pravidla 71 odst. 1 a 2, ve kterém umožní 

přihlašovateli se k těmto výsledkům vyjádřit a upravit popis, patentové nároky a výkresy, 

nebo 

 

- se sdělením podle pravidla 71 odst. 3  

 

a 

 

(c) případně přihlašovatele ve sdělení vydaném podle písmene (b) vyzve, aby omezil 

přihlášku na jeden vynález nebo skupinu vynálezů ve smyslu článku 82, pro které Evropský 

patentový úřad vyhotovil rešeršní zprávu buď v postavení orgánu pro mezinárodní rešerši 

nebo orgánu stanoveném pro doplňkovou mezinárodní rešerši, nebo pro které byla rešerše 

provedena v souladu s postupem podle písmene (a). 

 

(3) Při postupu podle odstavce 2(a) se použijí přiměřeně pravidla 62a a 63. 

 

(4) Pravidlo 62 a pravidlo 70 odst. 2 se nepoužijí na výsledky rešerše provedené v souladu s 

odstavcem 2. 

 

(5) Každý poplatek, který byl zaplacen podle odstavce 1 nebo 2, je vrácen, pokud o vrácení 

přihlašovatel požádá a průzkumové oddělení zjistí, že sdělení podle odstavců 1(b) nebo 2(a) 

bylo neoprávněné." 

 

2. 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, 58, 59, 62a, 63, 64, 

pravidla 112 odst. 2 a pravidla 164 odst. 1 a 2." 

 

ČLÁNEK 2 
 

Pravidla 164 a 135 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněná článkem 1 tohoto 

rozhodnutí, vstoupí v platnost dne 1. listopadu 2014. 

 

ČLÁNEK 3 
 

(1) Pravidlo 164 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněné článkem 1 

tohoto rozhodnutí, se použije na každou přihlášku, pro kterou nebyla vyhotovena zpráva o 

dodatečné evropské rešerši podle článku 153 odst. 7 Úmluvy o udělování evropských patentů 

ke dni vstupu v platnost uvedeného pravidla. 

 

(2) Pravidlo 164 odst. 2 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněné článkem 1 

tohoto rozhodnutí, se použije na každou přihlášku, pro kterou ke dni vstupu v platnost 



uvedeného pravidla nebylo vydáno první sdělení podle článku 94 odst. 3 Úmluvy o udělování 

evropských patentů a pravidla 71 odst. 1 a 2 Úmluvy o udělování evropských patentů, nebo 

případně podle pravidla 71 odst. 3 Úmluvy o udělování evropských patentů.    

 

V Mnichově, dne 16. října 2013 

 

 

Za správní radu 

                Předseda 

 

Jesper KONGSTAD 

 


