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Stížnost PUV 2022-39794 

 

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

stížnost ve věci přihlášky užitného vzoru ev. číslo PUV 2022-39794, doručenou do Úřadu dne 

15. 11. 2022. 

  

Stížností podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen “správní řád“), se rozumí podání, ve kterém dotčené osoby brojí proti nevhodnému chování 

úředních osob nebo proti postupu příslušného správního orgánu (v tomto případě Úřadu), 

neposkytuje-li správní řád či zvláštní zákon jiný prostředek ochrany.  Tímto reaguji i na Váš 

dotaz ze dne 4. 12. 2022 ohledně podání stížnosti a blíže odkazuji na celé znění výše uvedeného 

ustanovení správního řádu. Pokud jde o rozdělení přihlášky užitného vzoru, k těm Vaše stížnost 

nesměřuje, a proto jejich řízení není touto stížností dotčeno.  Sdělení postupu vedoucího k 

zápisu po rozdělení přihlášky užitného vzoru není předmětem vyřízení této stížnosti. Ve zkratce 

pouze uvádím, že ve smyslu § 11 odst. 6 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o užitných vzorech“) může přihlašovatel přihlášku 

užitného vzoru do jejího zápisu rozdělit, přičemž Úřad přizná vyloučeným přihláškám právo 

přednosti původní přihlášky, pokud nejdou nad její rámec a budou-li podány do tří měsíců od 

písemného sdělení přihlašovatele, že hodlá přihlášku rozdělit. Za podání vyloučené přihlášky 

je třeba zaplatit správní poplatek. Vyloučená přihláška užitného vzoru musí sama o sobě 

splňovat podmínky uvedené v § 11 odst. 1 zákona o užitných vzorech. 

 

Po důkladném prošetření spisu v souladu s § 175 odst. 5 a 6 správního řádu Vám k Vaší žádosti 

sděluji následující. 
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Z prošetření dosavadního postupu Úřadu je třeba konstatovat, že spis zn. PUV 2022-39794 s 

názvem „Energetický nápoj s úchytem inhalátoru kyslíku“ má k dnešnímu dni celkem 29 

položek. Předmětný spis byl založen dne 10. 4. 2022 podáním přihlášky užitného vzoru. Po 

provedení průzkumu zápisné způsobilosti užitného vzoru do rejstříku v souladu s ustanovením 

§ 8 zákona o užitných vzorech, Vám byl odeslán první výměr dne 6. 5. 2022, vytýkající 

nejasnosti nároků na ochranu.  

 

Následně jste podal upravené nároky a poté jejich dvě dodatečné úpravy. Dne 2. 7. 2022 byl 

Úřadem vydán druhý výměr, vytýkající nejasnost upravených nároků, jejich přesah nad rámec 

původního podání.  

 

Poté jste předložil další upravené nároky, navíc se žádostí o předložení Úřadem navrhovaných 

úprav nároků pro případné převzetí patentovým zástupcem.  

 

Řízení o přihlášce PUV 2022-39794 bylo usnesením ze dne 23. 8. 2022 zastaveno s odkazem 

na ustanovení § 11 odst. 3 zákona o užitných vzorech z důvodu, že jste opakovaně neodstranil 

Úřadem namítané nedostatky. Odůvodnění zastavení řízení bylo velice podrobné, vyjadřovalo 

se k jednotlivým podáním úprav a opakovalo vytýkané vady. Současně jste byl řádně poučen o 

možnosti a podmínkách podání rozkladu proti usnesení.  

 

Vaši následující korespondenci však nebylo možno považovat za řádné podání rozkladu k 

vydanému usnesení o zastavení řízení, a proto jste byl upozorněn na běžící lhůtu k podání 

rozkladu.  

 

Z provedeného šetření vyplývá, že řízení o přihlášce užitného vzoru sp. zn. PUV 2022-39794 

bylo vedeno v souladu s právními předpisy, tj. správním řádem, a zákonem o užitných vzorech. 

Referent spisu ve výměrech velmi podrobně zdůvodnil připomínky k nejasnosti nároků na 

ochranu, jejich rozpor s textem podloh, i úpravy jdoucí nad rámec původního podání. Současně 

nebyl zjištěn žádný nestandardní či právně závadný postup ze strany referenta příslušného 

k vedení řízení o přihlášce užitného vzoru. Na základě výše uvedených skutečností byla Vaše 

stížnost shledána nedůvodnou.  

 

Co se týká Vašich opakovaných žádostí o doručování písemností týkajících se předmětného 

spisu na Vaši e-mailovou adresu a současně písemně na Vaši adresu (ve lhůtě 5 dnů), upozorňuji 

na zákonné povinnosti Úřadu týkající se doručování písemností (ustanovení § 19 a násl. 

správního řádu), kdy je správní orgán povinen doručovat písemnosti fyzické osobě na adresu 

pro doručování (§ 19 odst. 4), na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, 

na kterou jí mají být doručovány písemnosti, na adresu jejího trvalého pobytu nebo při 

doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou adresu. Písemná 

komunikace s Vámi bude proto i nadále vedena na Vámi určenou adresu nebo elektronicky do 

Vaší datové schránky, pokud ji máte zřízenu.  
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V rámci stížnosti dále požadujete sdělení informací o průběhu řízení. V této souvislosti sděluji, 

že v řízení o přihlášce užitného vzoru zn. sp. PUV 2022-39794 již bylo dne 23. 8. 2022 vydáno 

usnesení o zastavení řízení s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 zákona o užitných vzorech z 

důvodu, že jste opakovaně neodstranil Úřadem namítané nedostatky přihlášky užitného vzoru. 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 10. 2022.  

 

 

 

 

 

 

 Ing. Šárka Petrů 

auditor 

podepsáno elektronicky 
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