PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 15. PROSINCE 2020
POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 117 A 118
PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU
K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ
(CA/D 12/20)
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 Výboru pro patentové právo,
ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1
(1) Pravidlo 117 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů je v tomto
znění:
„Považuje-li Evropský patentový úřad za nutné vyslechnout účastníka, svědka nebo znalce
nebo provést ohledání na místě, vydá v tomto smyslu rozhodnutí, v němž stanoví šetření,
které hodlá provést, příslušné skutečnosti, které mají být prokázány, dále datum, čas a místo
dokazování a zda bude provedeno prostřednictvím videokonference. Požádá-li o výslech
svědka a znalce účastník, stanoví se v rozhodnutí Evropského patentového úřadu i lhůta, ve
které musí žadatel oznámit Evropskému patentovému úřadu jméno a adresu svědka či znalce,
které si přeje vyslechnout.“
(2) Pravidlo 118 odst. 2 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů je
v tomto znění:
„V předvolání účastníků, svědků nebo znalců k výpovědi se stanoví lhůta alespoň dva měsíce,
pokud nesouhlasí s kratší lhůtou. Předvolání obsahuje:
(a) výtah z rozhodnutí podle pravidla 117, ve kterém se uvede datum, čas a místo, kde bude
nařízené dokazování provedeno, zda bude provedeno prostřednictvím videokonference a
skutečnosti, ohledně kterých budou účastníci, svědci a znalci vyslechnuti;
(b) jména účastníků řízení a informaci o právech, která mohou svědkové a znalci uplatnit na

základě pravidla 122 odst. 2 až 4;
(c) upozornění, že účastník, svědek nebo znalec, který byl předvolán, aby se dostavil do
prostor Evropského patentového úřadu, může být na svoji žádost vyslechnut prostřednictvím
videokonference;
(d) upozornění, že účastník, svědek nebo znalec může podle pravidla 120 požádat o výslech u
příslušného soudu státu, na jehož území má sídlo, a současně i výzvu, aby ve stanovené lhůtě
sdělil Evropskému patentovému úřadu, zda je připraven se do úřadu dostavit.“

ČLÁNEK 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 2021.
V Mnichově, dne 15. prosince 2020
Za správní radu
Předseda
Josef KRATOCHVÍL

