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Stížnost PV 2019-288 

 

Z pověření předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) odpovídám na Vaši 

stížnost, doručenou do Úřadu dne 23. února 2022. 

  

Obsahem Vašeho podání byla stížnost na průtahy v řízení o připomínkách k patentovatelnosti. 

Ve Vaší stížnosti zejména uvádíte, že připomínky k patentovatelnosti jste podali téměř před půl 

rokem a ve věci nebylo dosud rozhodnuto, a žádáte o bezodkladné rozhodnutí o připomínkách.  

 

Po důkladném prošetření spisu Vám k Vaší stížnosti sděluji následující. 

 

Podle ustanovení § 32 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném 

znění, může kdokoliv po zveřejnění přihlášky vynálezu podat Úřadu písemné připomínky k 

patentovatelnosti jejího předmětu. Osoby, které uvedené připomínky podaly, se však nestávají 

účastníky řízení o přihlášce vynálezu, o připomínkách se nevede samostatné správní řízení, o 

připomínkách se nevydává rozhodnutí. Podateli připomínek se nesděluje, jak bylo s 

připomínkami naloženo.  

Je na posouzení Úřadu v rámci úplného průzkumu, nakolik jsou připomínky k patentovatelnosti 

opodstatněné. Připomínky se obvykle zasílají přihlašovateli se stanovením lhůty k vyjádření, 

které však není bezpodmínečně nutné vyžadovat ve všech případech; dle ustanovení § 32 odst. 

2 citovaného zákona musí být přihlašovatel o připomínkách vyrozuměn. 

Vaše připomínky k patentovatelnosti došly k předmětné přihlášce vynálezu v průběhu jejího 

úplného průzkumu, konkrétně po provedení rešerše na stav techniky a odeslání zprávy o úplném 

průzkumu přihlašovateli. Nelze souhlasit s tvrzením, že se Úřad dopouští průtahů v řízení o 
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připomínkách k patentovatelnosti. Vaše připomínky (v počtu 20 dokumentů) byly po 

prozkoumání Úřadem, nakolik je možno je zohlednit při průzkumu patentovatelnosti řešení, 

předány přihlašovateli s možností se k nim vyjádřit. 

K Vašim konkrétním výhradám je třeba zopakovat, že k podaným připomínkám Úřad nevydává 

rozhodnutí o připomínkách k patentovatelnosti.  

Vzhledem k výše uvedenému byla Vaše stížnost shledána nedůvodnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

auditor 

podepsáno elektronicky 

 

 

http://www.upv.cz/

		2022-03-14T11:58:59+0100
	Ing. Šárka Petrů




